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Reskript til de Deputerede og -Committe- 1773.

rede udi Rentekammeret, ang. dette Kammers ^i^;r

;

Omorgasisation. Christiansborg 14. Januar 1773.

— Canc. Archiv. 1. Departem. Registrant: „Siellanelske og

Fycnske eller det 1. Departements Missiver, begyndt Anno

1771 den 1. Mai og endt Anno 1773 ult. Febr.", 760b -766;

Fogtm. VI. 1, 388—391. — Uddrag.

Christian den Syvende c&c. V. S. G. T. Da Vi ved

Resolution af 12. Decembr. sidstl. allern. have tilkjen-

degivet den af Os anordnede Commission til at under-
«

soge de i Aaret 1771 udi Vore Collegier gjorte Ind-

retninger og Forandringer, at Vores Rentekammer igjen

skal oprettes og sættes paa dets forrige Fod, saale-

des: at det skal have de samme Forretninger som det

fra Anno 1760 til 1770 har haft ...

udi alle tre Rammerne værende 13 Committerede af-

gaaer . . . Professor Erichsen 1
,
som Deputeret i Gene-

ral-Toldkammeret . . . saa ville Vi, at isteden for disse

afgaaende [fem] Committerede skal igjen beskikkes tre

nye, nemlig een Dansk og tvende Tydske ... — Ved

Og som af de

Reskr. 14. Jan. 1773 til Erichsen at være Deputeret saa-

vel i det vestindisk-guineiske Rente- og General-Toldkam-

mer, som i Oeconomie- ogCommerce-Collegium (1. Depart.

Registr. 772) ; Erichsen skulde tillige i Toldkammeret som
Committeret forestaae de norske Toldsager, sst. 769.

IV B. i
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2 Reskr. ang. Rentekammerets Indretning.

773. Rentekammeret ville Vi og at skal beskikkes, ligesom

7^r*Z forhen: 1) en dansk og norsk Kammer - Secretair med
tvende Fuldmægtige og tvende Copiister, samt en tydsk

Kammer- Secretair med en Fuldmægtig og en Gopiist,

hvilke tvende Secretairs skal forfatte alle Collegii aller-

und. Forestillinger og opsætte alle Bestallinger, Confir-

mationer, Concessioner m. v., alt paa den forrige Fod.

. . . Derimod skal det Thrundhjemske og Islandske

Contoir, som Anno 1765 blev forenet med det Bergenske,

for sammes Vidtløftigheds Skyld igjen derfra separeres.

... til Renteskriver for det paa foranfbrte Maade fra

det Bergenske Contoir separerede Thrundhjemske og

Islandske Contoir have Vi udnævnt Secretair Spliid

ved det Danske Kammers fjerde Bureau. . . . Derefter

I eder allerund. haver at rette, og om alt Forskrevne

det Fornbdne at foranstalte. Befalendes &c. Christi

ansborg Slot den 14. Januarii 1773.

januar. Forordning, anlangende at Rentekammeret

skal igjen sættes paa dets forrige Fod, m. v.

Christiansborg 21. Januar 1773 \ — Publiceret paa

Althinget 1773 og trykt i s. A. Althingsbog Nr. xxix. 2, S.

26—28; jevnf. Isl. Maanedstid. 1. Aarg. S. 45. — Canc. Archiv

Siell. ogFyenske eller 1. Departem. aabne Breve 1. Mai 1772 til

ult. Febr. 1773, 809-810. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-

Forr. for 1773, S. 3—5 (Tydsk 25. Jan. sst. S. 6—8) ; SchouV, 367.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at som Vi

allern. have funden for godt, at Vore Financer, Karn-

meral- og Commerce - Væsenet, herefter skal bestyres:

4) Ved et Finantz-CoJIegium, hvorunder skal henlægges

alle Penge-, Banque-, Mynt- og Cours - Sager. — 2)

Ved et Rentekammer, som igjen skal sættes paa dets

foirige Fod, saaledes: at det skal have de samme For-

retninger, som det fra Anno 1760 til 1770* har haft,

For. 20. Oktbr. 1773.

2
) Reskr. 6. Mai 1773.



For. ang. Rentekammerets Indretning. 3

dog med denne Forskjel, at det almindelige Landvæsen 1773.

skal lægges derunder, og Bergværks Sagerne skal tages .^^anuar
derfra, hvoraf folger, at de trende Kamre, som Anno

4771 bleve oprettede, aldeles skal være ophævede. —
3) Ved et Westindisk og Guineisk Rente- samt General-

Told-Kammer, hvorunder skal henhore de Forretninger,

som Forordningen om bemeldte Kammer, af Dato 7.

Jamiarii 1760, har bestemt. — 4) Ved et Oeconomie-

og Gommerce-Collegium, hvorunder skal henlægges alle

Commerce-, Fabrique- og Fiskerie-Sager, saavel som hvad

der angaaer de til dette Gollegium henhorende Lauge,

saa og det hele Brand-Assurance-Væsen i begge Vore

Riger, Fyrstendomme og Grevskaberne, og der bestyres

paa samme Maade som for. — Og 5) Ved et Bergværks-

Directorium, som skal bestyre alle Bergværks og didhen

hftrende Sager, saavel som og Saltværks-Væsenet; saa

ville Vi saadan med forbemeldte Vores Collegier gjorte

Indretning, .hvilken strax skal tage sin Begyndelse, til

samtlige Vedkommendes Efterretning, herved allern.

have bekjend tgjort, paa det de kunde vide at henvende

sig til ethvert Gollegium med de dertil henhorende Sager.

Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalings-,

mænd, Friherrer, Biskopper, Berg-Amter, Amtmænd,
Landsdommere, Laiigmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores For-

ordning, under Vort Cancellie-Seigl, tilskikket vorder,

at de den paa behbrige Steder, til Alles Efterretning,

strax lader læse og forkynde. Givet paa Vort Slot

Christiansborg i Vores kongel. Residentzstad Kjobenhavn

den 21. Januarii Anno 1773.

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Formildelse af Horstraf. Christiansborg den 18.

Februar 1773. — Canc. Archiv. 4. Departem. Registrant,

S. 361.

18. Febr.

Christian den Syvende <fce. V. S. B. T., af den af

1*



4 Reskr. ang. Formildelse af Horstraf.

4773. dig indsendte Oberrets-Act og Dom, er Os allerund.

"^T^^ bleven refereret, at Magnus Einersen af Myre Syssel

paa Vort Land Island er, formedelst tvende Gange be-

gaaet Hoer. domt at miste sit Hoved; men som du der-

hos melder, at han er 78 Aar gammel, skrbbelig og

sengeliggende, saa give dig hermed tilkjende, at Vi, i

Anledning af din derhos gjorte Forestilling, forskrevne

Dom saaledes allern. have formildet, at han paa Livet

maa være benaadet, hvorimod han, da han formedelst

Alderdom og Svaghed ikke skal kunne bringes til Tugt-

huset, skal sættes paa Vand og Brod i 8 Dage. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning at lilkjendegive. Befalendes &c.

Christiansborg den 48. Februarii 4773.

6. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal, ang. Falkefangsten. Khavn 6. Marts 1773.

— Islandske Copieb. Litr. Q, Nr. 313.

Da Herr Gehcime-Gonferentsraad og" Ober-Jæger-

mester Gram hertil har indberettet under 2 den
Passato,

f 7

at der nu ikke til de islandske Present-Falke skal fin-

des saa mange hbie Liebhabere som i forrige Tider,

og at desformedelst, i steden for det forhen bestemte

aarlig fra Island Indsendende Antal af 100 Stykker,

ei nu behbves mere end 60 til 70 Stykker, friske og

gode, hvide, halvhvide og graae Falke: saa anmode vi

hermed Hr. Stiftbefalingsmand, tillige med Hr. Amtmand
Stephensen, som ogsaa herom er tilskrevet, behagelig

at fbie den fornodne Anstalt, det ei flere Falke herefter

aarlig fanges, end saadan et Antal, at deraf 60 til 70

Stykker tjenlige kunne for det ganske Island udtages

og hidsendes, ligesom og, at de Falke, som ved Reise-

Falkenerens Ankomst over forbemeldte Antal allerede

ere fangne, enten bliver dræbte, eller kommer til at

bortflyve, saa at Ingen dem beholder, hvorom noiagtig

Beviis maatte tilveiebringes, og ved Landfogdens inde-

t.



f Rentek. Skriv. ang. Falkefangsten. 5

værende Aars Regnskab fremlægges, baade at saadant 1773.

var efterkommet, og tillige hvor mange Falke der saa
""~(p~^rts

ledes ikke af Reise -Falkeneren var bleven modtaget.

Rentekammeret den 6. Martii 1773.

Reskript til Stiftamtmand Thodal ang. Sager 10 - APril

om pestdode Qvilders Erstatning. Christians-

borg 10. April 1773 1

. — Norske Tegn. XL, 30b—31.

I
Fogt. VI. 1, 414; J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise,

r S. lxxxviii. "'
l'

t

'i
"

.

'

' - _v

Christian den Syvende &c. V. S. R. T.- Eftersom

Vores Rentekammer udi Skrivelse til. Vores Danske

1 Gancellie h^ver andraget
,

at, formedelst den paa Vort

Land Island udi nogle Aar i endeel Sysseler grasse-

rende Faaresyge, hvorved de saakaldede Qvilder, eller

Inventarii-Faar, i anseelig Mængde ere bortrevne, er

^ opkommen den Qyæstion imellem Bbnderne paa den

•

, ene og vedkommende Beneficiarii, Proprietaires og For-

pagtere af Vores Jorder paa den anden Side, hvilken

af Parterne det kan tilkomme at erstatte disse Qvilder,

og det af en din Skrivelse til Sysselmand Bjarne Hal-

dorsen fornemmes, at du holder for, at Sager af saadan

Natur hverken ved Commission eller ordinaire Retter-

i

gang kan paadbmmes; — saa give Vi dig hermed til-

j

kjende, at Vi, i saadan Anledning, og da bemeldte

j
' Kammer med dig er af samme Tanker, allern. have

funden for godt, at alle Sager, som angaaende de saa-

kaldede Qvilder eller Inventarii-Faars Erstattelse enten

ere, eller herefter for Retterne maatte vorde anlagde,

skal udsættes, indtil denne Qvæslion efter indhentet

• Efterretning noiere kan blive bestemt. Derefter du dig

allerund. haver at rette, og den fornbdne Anstalt at

[• lade foie. Befalendes &c. Christiansborg den 10.

Aprilis Anno 1773. [ad mandatum].

') kgl. Resol. 29. Marts 1779.

_



c Kgl. Resol. ang. Meelbodernes Fond

<773. Kongelig Resolution ang. Grundlæggelse af

isT^prii. Meelbodernes Fond. Christiansborg 13. April

1773. — I Rentekammerets Forestilling 3. April meldes,

at det almindelige Handels - Compagnie var, ved en i Begyn-

delsen af Aaret 1772 afsagt Commissions-Dom, d8mt til at

bede 4400 Rd. for utilladelig Handel i Island 1768 med slet

og fordærvet Meel, „til Erstatning for og Deling imellem de

derved fornærmede 21 Handelssteders Indbyggere". Da denne

Capital ved Uddeling vilde adspredes til liden Nytte, indstilles,

at deraf maa dannes et Fond, Mder i Tiden var at anvende til

Islands
.
almindelige Bedste, saasom til Opmuntring for det for-

faldne Jordbrug og andet deslige". — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 54, Nr. 17. — Resolutionens Indhold er trykt

i Islandske Maanedstidender 3. Aarg. (Sept. 1775 til Oktobr.

1776). Khavn og Hrappsbe 8™. S. 114— 115 5 J. Erichsens

„Forberedelse" til Olavii Reise, S. XVII.

Vi approbere allern., at indbemeldte af det almin-

delige Handels-Gompagnie efter Dom betalte 4400 Rd.

Boder anlægges som et Fond til Islands almindelige

Bedste, samt til den Ende overdrages Vores Ober-

Skatte-Direction, imod Obligation og gangbar Rente, af

hvilke Renter, for det forste, anskaffes anforte Sæde-

korn og Haugefrb; men hvorledes Belobet ibvrigt var

al inddele udi Præmier til Landbrugets Forbedring,

samt i andre Maader til Landets Opkomst, derom kan,

efler indhentende nærmere Forslag, gjbres allerund.

Forestilling til Vores videre allern. Resolution. Chri-

stiansborg Slot den 13. April 1773 1
.

17. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal, ang. Fremgangsmaaden ved Anvisninger paa

Gage. Khavn 17. April 1773. — Islandske Copieb.

Litr. Q, Nr. 365.

Chirurgus Gudmundsen i Nordlandet har under

!

) Denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Thodal

ved Rentekammer Skrivelse 13. April 1773. (Tsl. Copieb.

Litr. Q, Nr. 363).



Rentek. Skriv. ang. Anvisninger paa Gage. 7

i 26. Septbr. a. p. forlanget, at de ham af den kongelige 4 773.

Cassa samt af Landphysici Lob tillagde 26 Rd. aarlig
"JJ^^Jj"

maatte eflerdags af den kongelige Zahlcassa her udbe-

tales til Apotheker Gappel her i Staden, eller hvem

n hans Fuldmagt havde i Hænde; men da hverken Apo-

theker Cappel er for delte Aar fra ham forsynet med
nogen Fuldmagt til at modtage disse Penge, ei heller

{
nogen anden har meldt sig med Fuldmagt dertil, hvor-

|
over ei nogen Anstalt til Pengenes Udbetaling her for

dette Aar kan foies, som ham fra Herr Stiftbefalings-

mand maatte bekjendlgjdres, saa skulle vi i denne An-

ledning tjenstlig anmode Hr. Stiftbefalingsmand a't be-

tyde samtlige Beljente paa Island, som nyde Gage af

den kongelige Cassa, at de af dem, som kunne behove

noget af deres Gage som Forskud her i Staden udbe-

talt, have hvert Aar i betids derom at anmelde sig hos

Hr. Stiftbefalingsmand, og derved at tilkjendegive, saa-

vel hvor meget de forlange udbetalt, som og til hvem

Betalingen skal skee, da de tillige maa iagttage, at

forsyne vedkommende deres Gommissionairer med for-

noden Fuldmagt, og ville vi derefter aarlig forvente os

fra Hr. Sliftbefalingsmand tilsendt en Specificatiori over

saadanne forlangte Forskudder, tillige med Deres Beret-

ning, om De ved en eller anden Post maatte finde

Noget at erindre. Rentekammeret den 17. April 1773.

i

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho- 17. April

'dal, ang. Fj erdings - Chirurgernes Lon. Khavn

17. April 1773. — Islandske Copieb. Litr. Q, Nr. 371. »

Da Herr Amtmand Stephensen udi Promemoria un-

der 16. August a. p. har forespurgt: hvorledes de 56

Rd., som Chirurgus Brynjolf Petersen ved kongelig al-

tern. Resolution under 4. Martii e. a. er bevilget af

Publico i Landet til sin aarlige Lon, skal tilveiebringes,

°§ da denne Lon bliver at anskaffe paa samme Maade,

som det ved kongelig allern. Reskript til daværende

I



8 Rentek. Skriv. ang. Chihurgetwes Lon.

1773. Stiftamtmand Greve Rantzau under 20. Junii 4766 er

befalet for de da antagne tvende Fjerdings - Chirurgi i

Norder- og Vester - Fjerdingerne, af hvilket vi herved

lade folge en Extract til behagelig Underretning, lige-

som det og allerede, i Henseende til de 10 Rd. af be-

. meldte Lon, som af den kongelige Gassa er allern.

tilstaaet ved bem t0 Reskript, er foranstaltet, at samme

bliver Chirurgo Petersen af Landfogden udbetalt; saa

skulle vi anmode Herr Sliflbefalin^smand. efter fore-

gaaende Correspondence med Vedkommende, ligeledes

at foranstalte de bvrige 56 Rd. paa den ved Reskriptet

befalede Maade til denne Chirurgi Lon tilveiebragt.

Rentekammeret den 17. April 1773 1
.

22. Aprii. Bevilling ang. Collects Indsamling til Bessa-

stad Kirkes Bygning. Christiansborg 22. April

1773. — Siell. Reg. 71, 56b— 57$ Rubr. med Henvisning

i Norske Reg. 46, 52.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At efter-

som Os elskel. Lauritz Thodal &c. for Os allerunderd.

haver andraget, at Ressestad Kirke paa Vort Land Is-

land skal af Landets bvrige Kirker vedligeholdes, men

at deres Indkomster ere saa maadelige og ringe, at de

næppe selv kan holdes vedlige, endskjbndt Sognefolket

bor opsætte deres Jordvægger; hvorover Bessestads

Kirkes Vilkaar og Tilstand er af de sletteste, da dens

Indkomster i Aaret 1771 var 2 Rd. 24 Sk. og sidste
%

Aar 3 Rd. 90 Sk., ligesom at den nu er saa brostfæl-

dig, at den ikke mere staaer til at hjelpe. Thi ville

Vi, i Anledning af bemeldte Stiftamtmand Thodals der-

hos allerund. gjorte Begjering, samt efter den fra Vores

General - Kirke - Inspections - Collegio derover indhentede

Retænkning, af sær kongelig Naade allern. have be-

Rentek. Skriv. s. D. til Amtmand Stephensen, hvorved Ind-

holdet heraf communiceres, Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 372.



Bevilling ang. Collect til Bessastad Kirke. 9

1 viigeli og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at ^ 773.

der, til bemeldte Kirkes Opbyggelse af Grundrnuur, udi 22. April.

Vore Riger Danmark og Norge, baade i Kjobstederne

I og paa Landet, for alle Kirke-Dbrre Bækkener maa og

skal udsættes, for derudi at indsamle hvad Enhver af

christelig Kjærlighed og Medlidenhed ville give og med-

dele. Forbydendes &c. Christiansborg Slot den 22.

I Aprilis 4773. "
:

Reskript til Stiftamtmand Thodal, ang. Col- 23 - Apni-

leet til Bessastad Kirkes Opbyggelse. Christi-

ansborg 23. April 1773. — Norske Tegn. XL, 42-43.

1 Christian den Syvende &c. V. S. B. T. af din til

l
Os indkomne allerund. Forestilling er Os bleven refe-

reret, at Besseslad Kirke paa Vort Land Island skal

vedligeholdes af Landets ovrige Kirker, men at deres

* Indkomster ere saa maadelige og ringej at de næppe
selv kan holdes vedlige, endskjondt Sognefolket bor

opsætte deres Jordvægger, hvorover Besseslad Kirkes •

Vilkaar og Tilstand er af de sletteste, da dens Indkom-

ster i Aaret 4771 var 2 Rd. 24 Sk., og sidste Aar 3

Rd. 90 Sk., ligesom at den nu er saa brbstfældig, at

den ikke mere staaer til at hjelpe; thi give Vi dig her-

s ^ med tilkjende, at Vi, i Anledning af din derhos aller-

I

un ^. gjorte Ansogning, samt efter den fra Vores Gene-

ral-Kirke-Inspections-Collegio derover givne Betænkning,

af sær kongelig Naade allern. have bevilget, at der,

*, til bemte Bessestad Kirkes Opbyggelse af Grundrnuur,

S- udi Vore Riger Danmark og Norge, baade i Kjobste-

derne og paa Landet, for alle Kirkedorrene maa og

skal udsættes Bækkener, for derudi at indsamle hvad

Enhver af christelig Kjærlighed og Medlidenhed ville

j
give og meddele, hvilken Vores allern. Bevilling vi

y herhos in Originali lader fblge: saa have Vi og under
denne D. D. ladet samtlige Biskopperne rescribere, saa-

^ snart denne allern. Collect er indsamlet, da sammes -



10 Reskr. ang. Collect til Bessastad Kirke

773. Belbb, hver for sit Stift, til Vores Danske Cancellie at

T^T' indsende, hvorfra den, naar den fra samtime Stifter er
April. '

indkommen, til den, som du nærmere indberetter at

have committeret paa dine Vegne udi Vores kongelige

Residentsstad Kjbbenhavn at imodtage samme, skal

vorde udleveret, da du derfor haver at besorge Pen-

gene til bem te Kirkes Opbyggelse anvendte. Derefter

du dig allerund. kunde vide at rette, og Os ellers at

indberette, at du denne Vores allern. Befaling haver

bekommet. Befalendes &c. Christiansborg den 23.

, Aprilis Anno 1773 1
. [ad mandatum].

APriL Rentekammer - Circulaire til samtlige Syssel-

mænd i Island, ang. Uldengodsets Forarbeidelse.

Khavn 24. April 1773'. — Rentek. .Isl. Copieb. Litr.

Q, Nr. 401. I > y

Af Direeteurerne for Handels- Compagniet er hertil

indberettet, at, , uautet den fra Rentekammeret under

23. April 1768 fbiede alvorlige Anstalt hos samtlig

Sysselmændene, at lilholde Almuen at forarbeide En-

keltbaands-Godset af forsvarlig Bonitet, Vide og Længde,

efter Octroyen og Taxten af 1702, er dog ingen For-

bedring dermed skeet, saa det er alene paa de tre

Oster-Havne, at Godset endnu kan passere for forsvar-

lig, men paa alle de bvrige mangler det baade i Stor-

reisen og Boniteten, paa nogle mindre og andre mere,

hvorom de til Beviis her har indsendt Prbver af de

slette Hoser Da nu af delle Godses slette Forarbej-

delse flyder, ei alene at Priserne derpaa her "falder,

') Ved Reskript til Biskopperne i Danmark og Norge af s. D. og

ligeledes emaneret ad mandatnm [Siell. Tegn. LXXXVII1,

fol. 60] tilstilles dem en Gjenpartaf den omtalte Bevilling,

og befales at gjbre den Anstalt i Stiftet, at Collecten bli-

ver samlet og Pengene leverede til hver Biskop, for siden

af ham at indsendes til Cancelliet.

*) Toldk. Skriv. 30. Marts 1776.



1

Renter. Circ. ång. Uldengodset.

men endog at dets Brug udenlands i Tiden vil ophore, 1773.

hvorpaa Directeurerne berette allerede i dette Aar at,
^24^ApriT

have Prbve, Compagniet til Tab og Skade, og Direc-

teurerne, for at rette saadan paa dette Gods endnu

befindende Mangel, sender med de i Aar didgaaende

Kjbbmænd Prover af ovenmeldte forsvarlig bundne Ho-

ser, som Modeller, hvorefter dette Uldengods maa for-

arbeides, naar samme i Handelen som forsvarlige Vare

skal antages og gjelde efter Taxten: saa haver Herr

Sysselmand, ifolge heraf, og i Relation til bemeldte

23. April 1768 fbiede Anstalt, endvidere for Almuen

udi det Ham betroede Syssel at bekjendtgjbre, og den-

nem paa det alvorligste at tilholde, at de, saavel til

deres eget som Handelens Bedste, have at forarbeide

deres Enkeltbaands-Hoser efter anførte af Gompagniets

Kjbbmænd i Aar forevisende Model, saasom Compagniet

er ikke pligtig at antage dette Gods af anden Facon .

eller Bonitet, end Taxten og Octroyen befaler. Rente-

kammeret den 24. April 1773 1
.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho- 24. April,

dal, ang. Anvendelsen af Meelbodernes Renter.

Khavn 24. April 1773. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. Q,

Nr. 388. — Uddrag*

I Henseende til Slutningen af den under

43. hujus communicerede kongelige allern. Resolution,

hvor det befales at indhente nærmere Forslag, til der-

efter gjbrende allerund. Forestilling, hvorledes Renten

af den Handels-Compagniet idomte Mulkt 4400 Rd. var

at inddele i Præmier til Landbrugets Forbedring, samt
•

1 andre Maader til Landets Opkomst, maa vi tjenstlig

anmode Hr. Stiftamtmand at overlægge denne Sag med
Amtmanden og bvrige kongelige Retjente paa Althinget,

Ved Skrivelser af s. D. er Landfogden, Stiftamtmanden

°g Amtmanden, samt Compagniet, tilstillet Gjenpart af

dette Circulaire, Copieb. sst. Nr. 402—405.

L



24. April.

12 Renter. Srriv. ang. Meelbodehnes Renter.

1 773. og derefter hvert Aar meddele os sit udførlige Forslag, hvor-

ledes denne Rente, som aarlig belober 1 76 Rd., foruden

deraf at udrede det for næste Aar behovende Sædekorn

og Haugefro, saa længe samme eragtes fornoden, i ovrigt

kunde for ethvert paafolgende Aar til Landets Redste

tjenligst være at anvende, og til visse Brug at inddele.

Rentekammeret den 24. April 1773.

6. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

et Observatoriums Opforelse paa Bessastad. Chri-

stiansborg 6. Mai 1773. — Concept i Canc. Arch. „Is-

landske Missiver 8zc. 1751— 1799"; Norske Tegn. XL, 56—57

5

jevnf. J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Heise, S. clxiii.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi under

den 21. Maj i a. p. allern. have befalet, at der skulde

opbygges et Observatorium paa. Stadestad Præstegaard

paa Vort Land Island til astronomiske Iagttagelser, hvor-

ved Eyolfor Johnson skulde være Observator, og med

hvilken Indretning Opsigten er dig anfortroet; og Os

af den fra dig indkomne Indberetning er bleven refe-

reret, al det, formedelst Skibenes sildige Ankomst i af-

vigte Aar, har været dig umueligt, paa et saa langt fra-

liggende Sted som Stadestad, med Bygningen og Ind-

retningen noget at forelage, især da den beskikkede

Observator jævnlig har været syg, men at du ellers

holder det nyttigere, at en saadan astronomisk Indret-

ning blev gjort i Nærværelsen af Bessestad, baade for

den dermed anbefalede Opsigts Skyld, saa og fordi

der i Omkredsen er en storre Samling af Folk, som

mere opmuntrende for Observator, hvis svage Helbred

næppe vil tillade ham selv at betjene Præste-Embedel,

og altsaa kunde være ligegyldigt enten Indretningen var

paa Stadeslad eller et andet Sted, da Horizonlen næppe

noget Sted der paa Landet ved Sdkanten er aldeles

uden Hindringer; — saa er, i Anledning af dit derhos

gjorte Forslag, hermed Vores allern. Villie og Befaling, ^



6. Mai.

Reskr. ang. Observatorium m. y. 13

at du, conjunctiro med fornævnte Observator Eyolfor 1773.

Johnson, strax foranstalter et Observatorium indrettet

paa Bessestad, hvori finde det bekvemmeligst at kunde
skee, da Johnson imidlertid haver at bruge de tilsendte

Instrumenter det bedste han kan, efter den Leilighed

der saalænge kan haves. lovrigt haver du nærmere
at indberette, om der desformedelst, enten nu for det

fo'rste til Indretningen med Observatorio , eller siden

aarlig, skulde behoves noget mere end det dertil forhen

tilstaaede, og i saa Fald imidlertid, efter Befindende,

dertil at gjbre Forskud. Derefter du dig allerund. haver

at rette. 02 Os ellers at indberette, at du denne Vores

Befaling haver bekommet. Befalendes &c. Christians-

borg den 6. Maji Anno 1773.
(

*

Reskript til det vestindiske og guineiske Rente- 6. Mai.

og General-Toldkammer, ang. Henlæggelse dertil

af de islandske, færoeske og gronlandske Sager.

. Christiansborg 6. Mai 1773 J
. — Bekjendtgjort paa*

Althinget ved Stiftamtmand Thodals Missive 12. Juli 1773,

I der er trykt i Althingsb. s. A., S. 28; jevnf. Isl. Maanedstid.

I 1, 45 5 J. Erichsens ^Forberedelse" til Olavii Reise, S. XV.

1 Original i Rentek. Archiv, i Toldkammerets „islandske, nnmark-

|
ske, færoeske og gronlandske Forestillinger og Resolutioner fra

I
6. Maji 1773 til Aarets Udgang 1774", 22, Nr. 1. Siell. Tegn.

LXXXVIII, 75. Uddr. hos Fogtm. VI. 1, 417—418.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Vi give

^ eder hermed tilkjende, at Vi, lil Ilandelens Fordeel og

1 for at styre dens Drift efter de samme Grundsætninger,

allern. have funden for godt og hermed ville have an-

ordnet og befalet, at Vore Oer og Lande: Island, Færoe

og Gronland, med hvad dertil ligget haver, eller dermed

er forenet, skal henlægges under Vores vestindiske og

') For. 20. Oktbr. 1773.



Reskr. ang. islandske Sager.

guineiske Rente- samt General -Toldkammer, saa at
forbemeldte Oer og Lande herefter skal staae under
dette Collegio, paa samme Maade som Vore americanske
Oer. Derefter 1 eder allerund. have at rette. Befa-
lendes &c. Skrevet paa Vort Slot Christiansborg udi
Vores kongelige Residents-Stad Kjobenhavn den 6 Maii
4 773

J

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal. ang.

Salair for Præsten til Fell og Hofdi i Skaga-
fjorden. Christiansborg 6. Mai 1773. — Norske

Tegn. XL, 57—58.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom
Os af en fra Vores General-Kirke-Inspections-Collegio

indkommen Forestilling er bleven berettet, hvorledes

Præsten Hr. Bendix Arnesen har beklaget sig, at ham
imedens han var Præst til Peld og Hofde Menigheder
paa Vort Land Island, skal af Biskoppen over Holum
Stift, Os elskelig Gisle Magnussen, som Forstander for

Holums Bispestols Oeconomie, være fratrukken og fra-

vendt fra 1765 af en aarlig Afgift af 2*/s Lpd. Smor,
alene paa Grund af, at der udi den 1741 af Landfogden
Schule Magnussen forfattede, og udi den siden efter

confirmerede Separations-Aet indførte Jordebog, skal

af en Feiltagelse være skrevet 5 Lpd. istedenfor 7Vs
Lpd. Smor, skjondt det siden ved Thingsvidne af 31.

Maji 1745 skal være beviist, at samme 7Vs Lpd. Smor
fra Alderstid havde af Bispestolen til Præsterne i Feld

og Hofde været udbetalt, hvilket og Bispestolens forhen

værende Administratorers Regninger udviser; og be-

meldte General-Kirke-Inspections-Gollegium derhos haver

berettet, at de vel under 15. Junii 1771 have tilskrevet

dig, at see denne Sag i Mindelighed afgjort, men der-

») Reskr. s. D. til Rentekammeret af samme Indhold. Siell

Tegn. LXXXVIII, 75b—76.



Beskr. ang. Salair til Præsten for Fell. 15

paa erfaret, at samme ikke paa den Maade skal have

været at bilægge: — saa er, efter forberorte Ge-

neral- Kirke -Inspeclions- Gollegii Forslag, hermed Vores

allern. Villie og Befaling, at du tilkjendegiver Biskop

Gisle Magnussen, at han, som Forstander for Holum

Bispestols Oeconomie, skal udbetale til Feld og Hbfde

Præster, ei alene den resterende Afgift, 2Vs Lpd. Smbr

aarlig, for de forlbbne Aar, men endog den fulde Af-

gift af 7Vs Lpd. Smbr for Fremtiden, hvorved den udi

forskrevne Separations- Aet indlbbne Feil saaledes skal

være rettet. Derefter du dig allerund. haver at rette,

og Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive,

samt Os ellers at indberette, at du denne Vores Ordre

haver bekommet. Befalendes &c. Ghristiansborg den

6. Maji 4773.

Rentekammerets Instruction for Student Tho-

rodd i (Thord Thoroddsson) paa en oeconomisk

Reise i Norge og Sverrig. Khavn 8. Mai 1773.

— Rentek. Norske Instructions Protokol 3, S. 294—298; jevnf.

Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. clxxix—

Instruction, hvorefter Studiosus Oeconomiæ Theo-

dorus Thorrolti sig ved sin Omreise i Norge og Sverrig

indtil videre haver at rette og forholde.

I) Haver han i Almindelighed at observere, hvad
han eragter at kunde tjene til Oeconomiens Forbedring
1 Island, efter dette Lands Glima og bvrige Beskaffenhed,

men fornemmelig haver han at lægge sig efter Folgende:

' 2) Hvorledes Fædriften, og det saavel Hornqvæg
som Faareavling, kunde forbedres, disse Kreaturers

Antal paa bekvemmeste Maade foroges, og især Faarene

bedst rygtes, foeres og behandles, samt hvad Læge-
midler der kan være tjenlig, deels som Præservativ

imod, deels til Lægedom for de Svagheder, som disse

Crealure ere underkastede; saa haver han og at paa-



16 Instruction for Thoroddi.

4773. agte, hvorledes det, som disse Creature give af sig til

TT""!""" Menneskenes Næriim 02 anden Fornodenhed, bedst var
i. Mai. 7

at anvende og til mest muelig Nytte, saavel i Indbyg-

gernes egne Husholdninger som og i Handelen, med
Alt hvad videre til Qvæg- og Faareavlingen, efter Lan-

dets Omstændigheder, henhorer. — 3) Og da Mangel

af Foder for en stor Deel hindrer Fædriftens Opkomst,

saa haver han at see al muelig Kundskab forhvervet

om Engdyrkningens Forbedring, med Alt hvad derhen

horer, og deriblandt fornemmelig at kjende Jordarternes

Forskjellighed, og hvilke deraf især til Engbund ere

tjenligste, samt hvilke Jordarter til desto stbrre Frugt-

barhed bekvemmeligst kunde meleres, hvorvidt Græs-

væxten ved Klever-Fro kunde befordres og Behandlingen

dermed. Fremdeles, hvorledes Tuer paa Engbunden

paa letteste og bekvemmeste Maade kunde bortlages

og for Fremtiden forekommes, samt Engbunden renses

for Mos, der hindrer Græssets Væxt, og videre hvor-

ledes Moser og Moradser med mindst Bekostning kunde

udgraves og opdiges, samt Jorden behandles til at blive

god Græsbund, og derved isærdeleshed, om samme

ikke ved Melance af den Aske, som af de ildsprudende

Bjerge udspredes, og hvor samme ikke kan haves, ved

andre Landets Sand- og Jordarter, betages sin Surhed
'

og gjores frugtbar; og paa det han i denne Post kunde

erhverve sig en desto noiere Indsigt, tilstilles ham her-

ved ' endeel fra Island her indsendte Jordarter, med

Extract af dermed fulgte Beretninger, hvilke han kan

tage med sig
,
og om deres Beskaffenhed consulere en

og anden i Oeconomien og Naturlæren kyndig Mand.

Saa haver han og at lægge Mærke til, hvorledes Eng-

bunden kunde gjodes og Gjodselen dertil forbges, saa

og hvorvidt Hav-Græs og Tang kunde benyttes, ei alene

til Gjbdning, men og til Foders Formerelse. og hvorledes

samme i begge Henseender bedst var at behandle, og

endelig, hvorledes Engbundens ludhegning lettest kunde

skee, og hvad Slags Torne fornemmelig kunde tjene til

9 « - %
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evende Gjerder der i Landet. — 4) Saa haver han og 1773.

at paaagte, hvorledes Havedyrkningen i Island kunde 8. Mai.

.befordres, fornemmelig i Henseende til de Urter, som
i et koldt Clima fremfor andre bedst kunde lykkes,

samt de som mest tjene til Brug for den gemene Mand,

saasom: Kaal, Rbdder, Roer, men især og fremfor alle

Kartofler, da han maa erkyndige sig saa noie mueligt

baade om Tiden, naar samme skal saaes og plantes,

samt videre Behandling derved
v saa og hvilke Jordarter

der til hver Slags fremfor andre mest ere tjenlige, og
nvorledes det avlede deraf siden bedst kan conserve-

res
) og til menige Mands Brug og Næring anvendes. —
Omendskjondt Kornavling i Island ikke er noget

Hoved-Oiemærke, maa han dog lægge Mærke til, hvad
Slags Korn i et koldt Klima bedst kunde fremkomme,
samt hvad man ved dets Behandling havde fornemme-
h§ at iagttage, hvorved dog Engbundens Forbedring, som
1 foregaaende 4. Post er ommeldt, bliver, i Henseende
M Landdyrkningen, hans Hovedsag. — 6) Saa bliver

°S Fiskerierne og deres Behandling en Hovedsag, som
han ved disse Omreiser har at erhverve sig al muelig
indsigt udij

g fornemmelig hvad som kunde tjene til

sammes Befordring og Forbedring i Island, saavel i

Henseende
til Fangsten selv, som Fiskens bedste Be-

handling efter de forskjellige Sorter, saa og dens for-

skjellige Brug i Indbyggernes Oeconomie og i Hande-
ten, hvortil da tillige falder at iagttage, hvilke Baade
PS andre Fartbier til Fiskerierne i Island kunde være
tjenligst, saa og hvad Slags Fiskeredskaber ere de be-

kvemmeste, samt paa hvilke Steder i Havet og Fjordene
e t eller andet Fiskeredskab kunde være tjenligst eller

skadelig, g haver han fornemmelig at soge saadan
Kundskab i Trundhjems Stift, hvor de bedste Fiskerier
falde, og til den Ende ei alene selv at bivære samme,
men og derom consulere de kongelige Betjente og an-

,

dre erfarne Folk sammesteds. — 7) Ihvorvel det er
ham uformeent at besee de Bjergværker, som han paa

ir.*.
2
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4773. sine Reiser kommer forbi, saa maa han dog ikke der

^j^P" længe opholde sig, eller forspilde Tiden, som til

den oven ommeldte Kundskabs Erhvervelse bedre af

ham paa andre Steder kan anvendes. — 8) Og paa

det han desto nbiere kunde underrette sig om det

Anbefalede, kan han indrette sin Reise saaledes, at han

herfra afgaaer til Upsal, og der i nogle Maaneder fre-

quenterer Linnæi oeconomiske Forelæsninger, og i samme
Tid soger Adgang til at

#
profitere saavel af denne som

andre beromte Mænds store Indsigter i Naturlæren og

Oeconomien, derfra fortsætter han sine Reiser igjennem

de svenske Provindser til Trundhjem sna betimelig, at

han der kan ankomme forend Vinter-Fiskerierne begyn-

der, og forbliver der saa længe indtil de fornemste

Fiskerier er forbi, da han derfra igjen begiver sig

igjennem Trundhjems og Oplands Amter, hvor han for-

nemmelig sbger al muelig Oplysning om det, som efter

Foranfbrte henhorer til Landbrugets Forbedring, tilbage

her til Staden. — 9) Ved hver Qvartals Slutning ind-

sender han til Rentekammeret sine Beretninger, hvor

han har opholdt sig og hvad Iagttagelser han paa sine

Reiser haver gjort. — Rentekammeret den 8. Maji 1773.

8. Mai. Convention med Meklenborg-Strelitz, ang.

Afdragsrettens Ophævelse. Christiansborg 8. Mai

17731, — Bekjendtgjort paa Althinget 1792, og Rubrum

(paa Tydsk) indfort i Althingsbogen s. A., Nr. 23. 6. — Ori-

ginal-Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige Titel er: „Con-

vention zwischen Seiner Majesfat dem Kiinige zu Dannemark,

Norwegen&c, und Seiner Durchlaucht demllerzoge zuMecklen-

burg fc Strelitz, wegen wechselseitiger Aufliebung des Abzugs-

Rechts". Uddr. hos Fogtm. VI. 1, 417, jevnf. VI. 1, 450.

1. Juni. Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af et

eget Comptoir for de islandske, færoeske og grfln-

') Declaration 17. Marts 1775.



Kgl. Resol. ahg. Comptoir for islandske Sager. 19

landske Sager. Christiansborg 1. Juni 1773. H73.

"Ved Forestilling 22. Mai foredrager Toldkammeret, at naar

ilolge Reskr. af 6. s. Maaned de islandske, færoeske og grbn-

landske Sager skulde gaae over fra Rentekammeret under

General-Toldkammeret, vil det være nodvendigt derfor at op-
rette et eget Comptoir, da der ellers vilde opstaae Collisioner

saavel for de over- som underordnede Embedsmænd, naar

disse Sager skulde behandles i Comptoirer og af Embedsmænd,
som havde andre Sager under Hænder. Desuden vare saa

mange af disse Sager uafgjorte, f. JSx. 61 Stykker af islandske

Handels-Regnskaber fra 1759 til 1764, uklare Jordebogs-Regn-

skaber fra 3 Landfogders Tid, Regnskaberne for Schæferiet og
for de opfttrte Bygninger i Frederik den 5 te « Tid, m. v. ; frem-

deles stod den islandske Landcommissions Acter og Forslag

for Tour til at droftes og behandles. — Vestindisk -Guineiske

Rente- og General-Toldkammers „islandske, finmarkske, færrie-

ske og gronlandske Forestillinger og Resolutioner fra 6. Mai
J773 til Aarets Udgang 1774" 22, Nr. 2. — Toldkammerets

Communication af denne Resol. til Rentek. dateret 8. Juni 1773
i Rentek. Norske Relat.og Resol. Prot. 54, Nr. 40

;
jevnf. J.

Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. XV.

For at briuge de uafgjorte islandske Regnskaber
hastigere til Ende, og for al opnaae snarere det med
den islandske Gommission hafte Oiemeed, ville Vi allern.,

at det nu ved Rentekammeret værende norske Revisions-

Contoir overlades til General-Toldkammeret, og beskikke

Yi allern. Revisor Hilmand med den Gage 600 Rd., og
de Indkomster til Skrivemalerialier o. desl. , han nu
naver, til Renteskriver for de islandske, færdeske og

Smålandske Sager. Ligeledes skal nuværende Fuld-
mæStig

i det bergenske Gontoir ved Rentekammeret,
Carl Moller, ansættes til Fuldmægtig i del saaledes

oprettende islandske Gontoir med hans nu havende
Gage $00 Rd., i hvis Sted Rentekammeret haver at

bringe en anden Fuldmægtig i Forslag, dog saaledes,

at den nu [ n0rske Revisions- Gontoir værende Go-

piist D. E. Bradt igjen employeres. Og da Vores Ge-

neral-Toldkammer formener, at de islandske, færoeske
og gronlandske Sager, naar forst Alting er bragt i bedre

2*



20 Kgl. Resol. ang. Gomptoir for islandske Sager.

4773. Orden, om nogle Aar kunde henlægges til et eller andet

"J"~jT^p Contoir ved Gener.il -Toldkammeret, og i saa Fald det

*iu oprettende islandske Gontoir at kunne cessere: saa

ville Vi ligeledes allern., at General-Toldkammeret om
2 Aar allerund. skal gjore Os Forestilling, til hvilket

Contoir disse Sager da kunne henlægges. Christians

borg Slot den 4. Junii 1773.

6. juni. General-Toldkammer-Skrivelse til Directeurerne

for Handels-Compagniet, ang. Forholdsregler mod

Smaa-Kopperne. Khavn 5. Juni 1773. — indholdet

er bekjendtgjort paa Althinget (med Datum 15. Juni) ved Stift-

amtmand Thodals Brev af 16. Juli 1773 trykt i Althingsb.

s. A. Nr. xxix, S. 28—29.5 jevnf. Isl. Maanedstid. 1, 46. —
Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 440.

Hérr Stiftamtmand Thodal i Island har anmærket

og foreslaaet, at da Smaakopperne i Island ikke endnu

er bleven nogen gangbar Sygdom, men ved visse Hæn-

delser indbragt hor fra Staden, og sidste Gang alene

ved det, at en islandsk Students Klæder, som enten i

Kjbbenhavn eller paa Reisen var dod i Kopperne, bleve

forte til Landet, maatte dot slrængeligen forbydes, at

ingen, som nylig havde haft Kopperne i Kjbbenhavn,

maatte komme til Landet, ikke heller efterladte Klæder

af Saadanne indsendes, men, ifald de sidste bragtes til

Landet, da strax paa Skibet kastes overbord og ned-

sænkes, ligesom og, at ingen Matroser maatte antages,

som nylig havde haft Kopperne, og om Nogen deraf

blev syg underveis, da ikke at tillades at komme i

!

) Bekjendtgjbrelsen er skeet, hedder det,
{{
paa det at En-

hver, som er nærværende og hBrer Rygte derom (nemlig

at smittede Personer eller Klæder erekomne til en eller anden

Havn), Præster, Laugrettemænd, Repstyrer, eller hvo det

være maatte, i Tilfælde af Sysselmandens Fraværelse,

kunde vide, at de uden videre Forespørgsel og Forhaling

have Ret til at paasee, at denne Forfatning bliver paa det

[nbiagtigsté] iværksat og efterlevet".



Toldk. Skriv. ang. Smaa-Kopperne. 21
* t

Land medens Skibet laa der. Efter at vi derom have

corresponderet med det kongelige danske Cancellie,

har samme derover indhentet Collegii medici Betænk-

ning, hvorefter denne Foranstaltning holdes for god og

nyttig, dog at i Henseende til Personer kunde gjores

den Indskrænkning, at naar 6 Uger vare forlobne efter

Sygdommen, kunde det være dem tilladt at komme i

Land i tilbragte Klæder fra Landet, eftersom Smitten

fra Legemer efter saadan Tid er uvirksom. Vr skulle

altsaa anmode de Hhrr. Direcleurer, saavel i Henseende

til de endnu tilbageværende Skibe for delte Aar, som

skal afgaae til Island, som og for Fremtiden, at tillægge

Compagniets farende Kjbbmænd og andre vedkommende

Betjente fornoden Ordres til at iværksætte og nbiagtigen

at holde over denne Foranstaltning. Vestindisk-Guineiske

Bente- og General-Toldkammer den 5. Junii 1 773 ^

4

Reskript til Stiftbefalingsmand Lauritz Tho- 25. August.

da], ang. nogle Gaardes Henlæggelse til Nes Kirke.

Fredensborg 25. August 1773. — Norske Tegn.

XL, 147b-148.

Christian den Syvende <&c. V. S. B. T. Som Præ-

sten til Næs Præstekald udi Norder- Syssel og Holum

Stift paa Vort Land Island, Herr Einer Arnesen, udi

udkommen Memorial allerund. haver andraget, at bemt#

Næs Beneficii Tilstand skal være meget slet og ynk-

værdig, da Præstegaardens Huse ved hans Tiltrædelse

l, J Kaldet vare deels gamle og broslfældige, deels

Synske forfaldne, og Beneficii Herligheder forværres

aarlig, ligesom at dertil ei heller er Strandrettighed-

til Drivlbmmer, eller nogen Skov, saa at de aarlige

visse Indkomster af Kirke- Sognet, der bestaaer af 10

l

3 Ved Skrivelser af s. D. til Stiftbefalingsmand Thodal og
•til det danske Cancellie sendes Gjenparter af foranstaaende

Ordre. Copieb. sst. Nr. 441—442.
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4773. smaae Bondergaarde, foruden Præstegaarden selv med

Qvilder, ikke stiger hoiere , end til fire og en halv

Rigsdaler; men at derimod i de trende næslliggende

Sogner, Grenjaderstad, Mule og Husevig, skal ligge visse

Bondergaarde beleiligere og nærmere til Næs Kirke end

de andre, hvorudover han og tillige allerund. haver ' ^
begjert, at Vi, til nogen Forbedring for Næs Præstekald,

allern. ville tillægge samme 5 af bemeldte nærmeste

Gaarder, nemlig Hage og Skogar fra Grenjaderstad,

Itrefjæld (Ytrafell) og Holmevad fra Mule, og Laxemyre fra

Husevigs Sogn : — saa give Vi dig herved tilkjende, at Vi,

i Anledning af saadan fornævnte Herr Einer Arnesens

allerund. gjorte Ansogning og Begjæring, samt saavel

efter din og vedkommende Biskops derover givne Er-

klæring, som Vores General- Kirke -lnspections-Gollegii

Betænkning, allern. have bevilget , at de fire benævnte

Gaarder i Grenjaderstad og Mule Sogner maa henlægges

til Næs Beneficium; dog skal denne Indretning ei finde

Sted for end Vacance i bemeldte Grenjaderstad og Mule-

Sogner, een efter anden, indfalder; men hvad Laxemyre

angaaer, da, som det erfares, at det ville være en extraordi-

hair-Tyngde for Opsidderne 'sammesteds, om de skulle

anskaffe sig Færge over Laxaaen, for at soge Næs Kirke,

og Præsten til Husevig, hvortil Laxemyre ligger, ikke

heller skal kunne taale at miste no^et af sit Levebrod,

skal bemeldte Laxemyre fremdeles henhore til Husevig.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes

&c. Fredensborg den 25. Augusti 1773. k

15. Septbr. Reskript til Stiftbefalingsrøand Thodal og

Biskop Gisli Magnusson, lang. Annex Kirkes

Vedligeholdelse paa MårstaSir. Fredensborg 15.

September 1773 — Norske Tegn. XL, 155.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi,

under 17. Maji 1765, ved Reskript til dig, Biskop Gisli 1
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'Magnussen, allern. have befalet, at Maarstade Annex- 4773.

• Kirke i flunevads Syssel paa Vort Land Island skal. Ve" oJ 1 1 lo. Septbr.
blandt andre Annex-Kirker og Capeller der paa Landet,

afskaffes og nedlægges; men Os nu, af en fra Vores

General-Kirke-lnspections-Goilegio til Os indkommen

gk Forestilling, er bleven refereret, at Sognefolkene i be-

meldte Sogn anholde om bemeldte Kirkes Vedblivelse,

og det tillige, saavel af den fra din Stiftamtmand Tho-

dals Formand , som og fra dig nærmere indhentede

Betænkning erfares, at denne Annex-Kirke er umistelig,

formedelst Veiens Længde og Besværlighed for gamle

Folk, Qvinder og Bbrn, lil Hovedkirken Underfell; saa

give Vi eder hermed tilkjende, at Vi , i Anledning af

saadan bemeldte General-Kirke-Inspections-Collegii gjorte

Forestilling, samt derhos gjorte Forslag, allern. have

fundet for godt, at benævnte Maarstade Annex-Kirke

fremdeles skal vedblive. Derefter 1 eder allerund. have

v at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at til—

kjendegive. Befalendes &c. I redensborg den 15. Sep-

lembris 1773.

Forordning om Udvidelse af Examen Theolo- e. oktbr.

gicum. Fredensborg 6. Oktbr. 1773. — Denne

Forordning, hvis fuldstændige Titel er : „Forordning, angaaende

hvad de, som indstille sig til Examen theologicum , foruden

hvad allerede i Fundatzen af 31. Martii 1732 er fastsat, skulle

gjore Rede for, med videre", er ikke publiceret i Island. —
Siell. Reg. 71, 182b -184. Original-Aftryk hos Hopffher. Qvart-

porr. for 1773, -S. 121—127; Uddr. hos Schou V, 406.

i
Forordning ang. Forretningernes Fordeling 20. oktbr.

Mellem Collegierne. Fredensborg 20. Oktobr.
I773 1

. — Ikke. publiceret i Island. Siell. Reg. 71,198—
200

- Original -Aftryk hos Hopfiner; Qvart-Forr. for 1773,
S. U6^i51 . Schou V, 412—411. —.Uddrag.

'

Forordning, ang. hvilke Sager til det Danske Gan-

Hak. u Mai 1781
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1773. cellie, og hvilke til Rentekammeret og de bvrige Collegier

20. Oktbr. skal henhbre.

vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at som

Vi under 49. Augusti 1771 have udgivet et Reglement,

ang. de Forretninger, som fra Vores Gancellier til Fi-

nants-Gollegium overdrages, og Grændsernes Bestem-

melse imellem disse Gollegier; men vi
.
derefter allern.

have funden for godt at anordne en Commission, til at

undersbge de i de senere Tider foretagne Forandringer

udi Vore Gollegier, og, efter bemeldte Gommissions

derom givne Betænkning, taget i Overveielse de ved

disse Forandringer befundne Mangler, samt derpaa an-

ordnet, hvorledes bemeldte Vores Collegier for Frem-

tiden skulle bestyres, hvorved de tildeels ere satte paa

den forrige Fod, hvilket og, i Henseende til lndretnin-

gen ved Vores Rentekammer, med videre, ved en For-

ordning af 21. Januarii a. c. er bleven bekjendtgjort:

saa have Vi nu, paa det Vore kjære og troe Under-

saatter kunde vide, til hvilket Collegium de sig, i Hen-

seende til deres forskjellige Anliggende, have at hen-

vende, hermed endvidere allernaad. villet anordne og

bekjendtgjbre:

1) At det med de Sager, som forhen til Vores

Danske Cancellie og Vores Rentekammer have henhbrt,

og der ere blevne foretagne, samt, efter Befindende,

Os derfra allerund. forestillede, skal i alle Maader for-

blive paa samme Fod, som forend bemeldte Reglement

af 19. Augusti 1771 udkom, hvilket til den Ende hermed

skal være igjenkaldet og ophævet .... — 2) Iligemaade

. skal det og forholdes paa samme Maade i Henseende

til 'de Sager, som, forend benævnte Reglement, have

\ henhbrt under Vores Danske Cancellie, Vores Vestin-

diske og Guineiske Rente- samt General -Toldkammer,

og Vores General - Land - Oeconomie og Commerce-Col-

legium, saa at det ligeledes skal forblive paa samme
' Fod som forhen.... — 3) I Henseende til Vores Rente-

kammer, Vores Vestindiske og Guineiske Rente- samt
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General-Toldkammer, og Vores General-Land-Oeconomie 1773.

og Commerce-Collegium, ville Vi ligeledes, at med ^a'^^2ktbr
gerne imellem dem indbyrdes, og hvad- deraf til ethvert

' af dem især skal henhore, forholdes paa samme Maade,

som forend meerbemeldte Reglement udkom, undtagen

for saavidt derudi, ved forberorte Forordning af 21.

Januarii a. c, er gjort Forandring, ligesom og Vore

Lande Island, Færde og Gronland, med hvad dermed

er forenet, og samme Landes Kammeral- Told- og Gom-

merce- Væsen er henlagt under Vores Vestindiske og

Guineiske Rente- samt General-Toldkammer, paa samme

Maade som Vore Amerikanske Oer. Idvrigt finde Vi'

det og til Vores Tjenestes Befordring tjenligt, og ville,

at Vore Gollegier fremdeles, ligesom tilforn er skeet,

imellem sig correspondere om de Ting, som har nogen

Slags Relation til et andet Gollegium, for derfra, i be-

hovende Tilfælde, at indhente den fornodne Oplysning.

Hvilket alt Foranforte, til Vedkommendes Efterretning,

hermed saaledes bekjendtgjbres. Thi byde og befale

Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer,

Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenter, Borgemestere ogRaad, Fogder og alle Andre, *

som denne Vores Forordning under Vores Gancellie-

Segl tilskikket vorder, at de den paa behørige Steder,

W Efterretning, strax lader læse og forkynde Givet

Paa Vort Slot Fredensborg den 20. Oktober 1773.

Cancellie Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 24, Decbr,

Biskopperne i Island, ang. Adgang til de

islandske Archiver. Khavn 24. Decbr. 1773 —
Canc. Brevb. 1773, Nr. 1321, S. 1694—95.

P. M. Da Studiosus Olaus Olafsen, i Anledning af det i

Island indforte Bogtrykkene, har begjert at maatte for-

undes Adgang til Stifts-Kisterne og Arcbivet der i Landet,
f°r

>
i paakonimende Tilfælde, deraf enten imod Qvit-

tenng at laane, eller ved Fuldmægtig lade udcopiere
de behbvende Documenter, saa har man tjenstlig skuldet

«
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1773. tilmelde flr. Stiftbefalingsmand og DHoiærv., at saadan

Adgang til Stifts- Archivet og Stifis- Kisterne vel kunde

ham tilstaaes, saavidt han veed at opgive de Documcnler,

eller ved Foresporgsel kan faae Underretning om des-

lige fandtes, sonr kunde tjene ham til en eller anden

Materie al udfore, og da samme at lade udcopiere,

eller laane, naar de maatte være vidtloftige og tillige

saa længe' kunde undværes. Cancelliet den. 24. Ete-

cembr. 4773.

4774. Kongelig Resolution ang. Indretningen af

3. Januar. Saltværk i Island. Christiansborg 3. Januar 1774.
— I Toldkammerets Forestilling 25. Decbr. 1773 berettes om
de foretagne Forsog til .Saltvirknin i Island, saalede,s: „Ved

det forste Forsog, den 31. Julii, bleve efter 30 Uddampninger

600 Potter Sbvand, som gave 20 Potter af det bedste og fineste

Salt. Det andet Forsog begyndtes den 2. Aug. med en storre

Jernpande, og efter 24 Uddampninger bleve ialt 7196 Potter

Sovand, hvoraf man bekom 330 Potter overmaade hvidt og

fiint Salt'. Af begge Slags Salt er '/a Anker til Prbve nedsendt,

som befindes, ved den af Professor Fabricius derover foretagne

chymiske Undersogning, af lige Godhed med det norske Salt. —
Paa et andet Sted, hvor intet Anlæg endnu er gjort, har man I

endvidere for Efterretnings Skyld gjort Forscig den 19. August.

Samme udfaldt ikkun slet, og man bekom ei mere end 1 Pot

fiint og ganske hvidt Salt, hvorimod det ovrige hverken var

saa reent eller saa godt som det forommeldte, endskjondt fuld-

kommen saa godt som det der sælges ved Handelen. Imidlertid

maa dog dette Forsogs slette Udfald ene tilskrives Jordhyttens

Uduelighed, og den Omstændighed, at Panden, formedelst den

knappe Tid, ikke ordentlig var indmuret. Ellers er dog Stedet

af den Beskaffenhed, at Indretning til Saltkogning med Tiden

der kan have Sted, da der findes en stor Strækning opfyldt

med hede Kilder. — Hvad derimod angaaer det Sted , hvor

Indretningen nu er begyndt, da formenes, at ved den bedste

Oppasning ved dette Værk nok kunde virkes 7 Tonder maa-

nedlig, og naar Alting rigtig bliver istandsat, 14—16 Tonder

om Maaneden, hvorimod Værket, foruden de aarlig medgaaende

Materialitii-, ei ansees at kunne behove at bekoste eller holde

uden alene 3. Folk, hvis Lon kan belGbe til 250 Rdlr." —
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Efter at have anfort hvilke Indretninger der allerede vare iværk-

satte, indstiller Kammeret Værkets Fortsættelse. — Vestind.

Guineiske Rente- og General - Toldkammers „Islandske, Fin-

markske &c. Forestillinger fra 6. Mai 1773 til Aarets Udgang
1774" 22, Nr. 8

;
jevnf. Islandske Maanedstidende 3. Aargang,

S. 160—166.

Kammerets heri gjorte Forslag bifalde Vi allern.,

og ville Vi derfor: 4) At den i forrige Aar til Sallforsbget

udi Island afsendte Konstmester Walther med behovende

Arbeidsfolk igjen næste Sommer skal didsendes, og der paa

samme Maade som forrige Gang for Vores Regning under-

holdes og lonnes, for al istandsætte de ved Værket

endnu manglende Indretninger, samt 2) al
c
de til be-

meldte Værk behovende Materialier, Bygningstommer,

Muursteen, Kalk, p.p. skal anskaffes, og Omkostningerne af

Vores Gasse betales. Christiansborg Slot d. 3. Januarii 4 774.

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og 6 -

Biskop Finnur Jonsson, ang. Mosfell og Gufunes

Kirkers Forening og Henflyttelse til Lågafell.

Christiansborg 6 Januar 1774 1
. — Norske Tegn.

XL, 250—251.

Christian den. Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Hr. Bodvar Hbgnesen, Sognepræst til Mosfeld og Gove-

ttæs Menigheder paa Vort Land Island, ved indkommen

Memorial, som Os er bleven refereret, allerund. haver

andraget, at han, efter 4 9 Aars Tjeneste udi samme
Hmbed e, finder det paa Alderdommen heel besværligt,

]saer om Vinteren, at reise til Annexet, da han har 3

Kiver at fare over, desaarsag han derhos haver anhol-

dt? at Mosfeld og Govenæs Kirker maatle samles til

een
>,
og gjores til eet Sogn, og at Kirken maatte sættes

Paa (|en 0s tilhbrende Gaard Lavefæld (Lagafell), som
l'Sger midt i Sognet, -og hvortil alle Sognets Beboere

bekvemmeligst kunde komme, da vel nogle faa Gaarde

Reskr. 7. jun i 1776. '

*
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lik lidet længere, men langt flere en kortere Vei til

Kirke; dog vilde det i saa Fald være nodvendigt, at

nuværende Beneficii- Gaard Mosfeld maatte mageskiftes

med Lavefæld, og, siden Mosfeld "Beneficium er stbrre,

maatte til Lavefæld endnu lægges Kalvekot; og I, udi

eders herover indsendte Erklæring melde, at een Kirke

kan med langt stbrre Nytte sbges af Menigheden, end

tvende, og ligeledes Prædiken og Gatechisation bedre

iagttages, da det
r
kan hænde sig, at enten Præsten eller

Menigheden, formedelst ufbre Vande og Veie, ikke kan

komme til Aunexet, og hvad Mageskiftet angaaer, da,

siden Mosfeld er, stbrre end Lavefæld, hvorfor og tillige

begjeres Kalvekot, taber Vores Cassa Intet derved; —
saa, efterat Vi herover have ladet indhente saavel Vores

Vestindiske og Guineiske Rente- og General- Toldkam-

mers, som Vores General-Kirke-Inspections-Collegii Be-

tænkning, give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, efter

slige Omstændigheder, allern. ville have bevilget, at

forskrevne tvende Kirker Mosfeld og Govenæs maa

samles til een og gjbres til eet Sogn, og at en ny

Kirke saaledes isteden maa opbygges paa Lavefæld,

samt at Gaarden Lavefæld, tilligemed Kalvekot, Os til-

hbrende, maa herefter være et Beneficium, isteden for

Mosfeld. Derefter I eder allerund. have at rette, og

herom den fornbdne Anstalt at lade fbie, samt Os ellers

at indberette, at I denne Vores Ordre have bekommet.

Befalendes &c. Christiansborg den 6. Januarii 1774

Febr. Forordning ang. Behandlingen af den forrige

Kammerrets Sager. Christiansborg 17. Februar

Ved Toldkammerets Skriv, til Landfogden 29. Januar 1774

(Tsl. Copieb. Litr. Q, Nr. 552) beordres han til at fuld-

fbre Mageskiftet og tage Mosfell under Administrationen
5

men hele denne Foranstaltning blev senere tilbage-

kaldt (Toldk. Skriv. 12. Juni 1776, Isl. Copieb. Litr. R,

, Nr. 574).
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1774i. — Sendt til Island til Publication ved Canc. Skriv. 1774.

29. August 1789, men findes dog ikke at være publiceret Paa^77^Febr'
Althinget. — Siell.Reg. 71, 291. Original-Aftryk hosHopffner; ' *

.

Qvart-Forr. for 1774, S. 3—55 Schou V, 420—422.

Toldkammer-Skrivelse til Amtmændene i Is- 26. Febr.

land, ang. de af Pesten angrebne lnventarii-Faar.

Khavn 26. Februar 1774. — hl. Copieb. Litr. Q,

Nr. 588.

Som det vil tage nogen Tid, inden Alt hvad der

a«gaaer de i Island ved Faaresygen bortdode Invenlarii-

Faar endelig kan afgjores, samt en sikker almindelig

Regel for det hele Land nu* og for Fremtiden fastsættes

i den Sag, saa have vi ei kunnet undlade at tilsende

fterr Stiftamtmand og Amtmand vedfblgende af Lavmand

Sblvesen i denne Henseende indgivne Forestilling. Og
da vi ikke finde, at Bonderne kunne være befoiede til

a t dritfe deres Inventarii - Qvæg hjem til Forpagterne,

eller deres Jorddrotter, i Efterhosten eller henimod Vin-

den, og der frasige sig alt Ansvar for samme, da de

^eget mere eragtes efter Loven forbundne til at skaffe

^°der om Vinteren til det Qvæg, som de have nydt

S°dt af om Sommeren, samt at svare Leie deraf for

^ etx Tid, de have hostet Nytte deraf, og endelig (naar
Safidant Qvæg enten virkelig angribes af Faaresygen og
derfor slagtes, . eller og slagtes for den Tid til Præcau-
tiou for samme) at tilsvare saadan Qvægs ved Nedslagt-
ningen havende Værdie, saa skulde vi troe, at det var
S°dt, om Hr. Stiftamtmand og Amtmanden, efter for-

noden! Overlæg i Forveien, strax gjorde og publicerede
et

Provisional-Reglement- om forbemeldte Poster, for
at standse dette Slags Stridigheder, hvorom vi aitsaa

Hak. 26. Novbr. 1783 og 19. August 1785.
a

) Provisional-Reglement 23. Juli 1774,
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1774. herved skulde anmode Dem, saavidtDe maatle befinde

^^j^^det gjbrligt og nyttigt, samt at vi desangaaende maatte

i sin Tid derom erholde Underretning. Vestindisk-

Guineiske Rente- og General -Toldkammer den 26. Fe-

bruarii 1774.

7. Marts.
Kongelig Resolntion ang. islandske Embeds-

mænds Fritagelse for Skatter. Christiansborg

7. MartS 1774. — General - Toldkammeret bemærker i

Forest. 26. Febr., at i Anledning af Rentek. Ordre 7. Novbr.

1767, om Skat -Ydelse af Embedsmænd og Laugrettesmænd,

vare indkomne Modforestillinger saavel fra Verdslige som Geist-

lige, som gik ud paa: 1) at ^denne Ydelse aldrig har været

erlagt af dem, hverken i Republiquens Tid eller senere, o : fra

Aar 874 til 1767 3 2) at den islandske Lovs 2. B. 1. Cap.

nævner kun Bondestanden som skattepligtig, og altsaa fritager

de Andre. — Præsterne isærdeleshed androg, at denne Skat

betog dem mere end hele Indkomsten af deres Tiende-Capital
;

der anførtes ogsaa Christian den Tredies Beskjærmelsesbrev af

1542 og For. 25. Marts 1575, samt Kirke- Ordinantseme. —
De Verdslige havde i deres forst enkeltviis, siden under 12.

Juli 1770 i Forening, indgivne Andragender paaberaabt L^nds-

loven, og tilfoiet Beviser for, at de havde været fritagne for

Skat lige fra 1264 til 1767 ; — Resultatet af disse Oplysninger

var, at Rentek. ved Ordre 9. Febr. 1771 fritog Geistligheden

for Skat og Tiende, hvorimod Gjaftolden ikke blev omtalt,

hvorhos det hele Paalæg med Hensyn til de verdslige Embeds-

mænd og Laugrettesmænd, samt deres Enker vedblev. —
pisse vægrede sig imidlertid fremdeles for at betale, da deels

Paalægget ikke var authoriseret ved kongl. Resolution, deels

ikke var begrundet i Landsloven. — Toldkammeret anseer

Geistlighedens Ret til Skatfrihed for hævet over al Tvivl, lige-

som ogsaa Fritagelse for Gj aftold, Mda den i sig selv er intet

andet end en Ffllge og Deel af Skatten*', og desuden i ældre

Tid tilhfjrte Geistligheden selv. — Ligeledes ansaaes de verds-

lige Embedsmænds Skatfrihed at være bestemt ved Landsloven

1280, da de ikke nævnes som skattepligtige, ligesom det ogsaa

ved Sagen ansaaes oplyst : 1) at Landsloven ikke har sat disse

Skatter paa anden Fod, end den, som gjaldt i Republiquens Tid 5
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2) at de verdslige Betjente aldrig have betalt samme, og 3) at 4774.

de fra 1280 til 1767 have været ukrævede derfor. — Denne 7, Marts,
deres Skattefrihed ansaaes endvidere bestyrket ved Pinings

Dom af 1490, der antages at have faaet Lovskraft, og frem-

deles var Landsloven, saavidt Skatterne angaaer, udtrykkelig

confirmeret ved Amtmand Euhrmanns Instruction 30. Mai 1718

§ 3, samt ved Reskr. 2. Mai 1732 og 19. Febr. 1734, "der

alle befale, at, for saavidt ikke Drabs- og Tyvs-Sager samt

nogle faa andre Ting angaaer, skal alt det Ovrige, hvoriblandt

og Skatterne, forblive ved den islandske Lov, Retterboder og

Forordninger". — En saadan Skat vilde altsaa blive et nyt

Paalæg, men Tiden til et saadant ansaaes nu for den aller-

ubeleiligste, paa Grund af Landets og navnlig Embedsmæn-

denes slette Vilkaar, der ved Faarcsygen var bleven „uendelig

slettere, end de nogensinde tilforn have været, enten i æl-

dre eller nyere Tider". — Vestindisk - Guinciske Rente- og

General - Toldkammers . „Islandske, Fau-oeske og Gronlandske

Forestillinger og Resolutioner fra 6. Maji 1773 til Aarets Udgang

1774" Nr. 22, 13. — Resolutionen er bekjendtgjort paa Al-

thinget 1774 ved Stiftamtmand Thodals og Amtmand Stephen-

sens Skrivelse af 16. Juli s. A., trykt i Althingsbogen Nr.

XXVII, 1.

Efter de heri anforte Omstændigheders Beskaffen-

hed bevilge Vi allern. : 1) at den islandske Geistlighed

maa, fra, 1767 af og siden fremdeles, ligesom det sledse

for denne Tid er skeet, være aldeles befriet, saavel

for den ved Rentekammerets Ordre af 7. Novbr. 1767

paalagte, men igjen ved samme Kammers senere Or-

dre af 9. Febr. 1771 ophævede Skat og Tiende-Afgift,

som og for den saakaldle Gjevtold, der ikke i sidst-

meldte Kammer - Resolution er nævnet; og 2) at den

ved bem ta Kammer-Ordre af 1767 de verdslige Beljenle

i Island paalagte Skat og ovrige Afgifter maa dem lige-

ledes fra benævnte Tid af og fremdeles allern. efter-

gives, og de for sammes Erlæggelse være aldeles be-

friede, ligesom de ifolge Landslovene og stedsevarende

Brug bestandig tilforn have været det; samt at endelig

3) de i vedkommende Betjentes Regnskaber angaaende
disse Skatter til Ansvar udsatte Antegnelses - Poster
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ifolge denne Vores allern. Resol. ved Decisionen maa

frafaldes. Christiansborgs Slot den 7. Martii 1774 1
.

14. Marts Kongelig Resolution ang. Skattefrihed for

nygifte Bonderfolk samt Afskaffelse af biireisnar-

skatt. Christiansborg 14. Marts 1774. — i Told-

kammerets Forestilling 5. Marts anfores, at Sysselmændene i

Island havde, iffilge kgl. Resol. 8. April 1760, eftergivet fattige

Nygifte i 3 Aar Skat og Tiende, og beregnet sig Godtgj oreise

derfor, men Amtmand Magnus Gislason og Amtmand Stephen-

sen havde forstaaet Resolutionen saaledes, at de kun skulde

betale Tiende men ikke Skat, undtagen den saakaldte Boreise-

Skat (bureisnar-skatt) i det fdrste Åar de satte Bo. — Denne

Forklaring blev antagen af Rentekammerets Revision, og ved

Decision 6. Juni 1767 paalagdes Sysselmændene at tilbage be-

tale den erholdte Godtgjorelse for 1762 og 1763, i det Hele

101 Rd. 5'Va Sk. — Sysselmand Brynjulf Sigurdsson havde i

denne Anledning paa egne og 10 andre Sysselmænds Vegne

den 21. Januar 1769 indgivet en Forestilling, hvori han sogte

at godtgj ore Sysselmændenes Berettigelse, hvormed og Thodal

forst var enig, hvorimod han senere, i en anden Erklæring,

kom til et modsat Resultat. Rentekammeret gav derefter den

2. Marts 1771 Landfogden Ordre til at beregne til Indtægt det

udsatte Ansvar, men da deri ikke meldtes noget især om de

anforte 101 Rd. 5'A Sk., mente Sysselmændene, at endnu in-

tet var resolveret om deres foranfrirte Andragende, og undslog

sig derfor for at betale, hvorfor Landfogden onskede en Be-

regning over det udeciderede Ansvar for Aarene 1764—68, for

derefter at indkræve samme. For Aarene 1764, 65 og 66 be-

regnedes dette for hele Landet- til 159 Rd. 31 7
/i2 Sk. Croner.

— Sysselmændene fornyede da deres Andragender, og i Anled-

ning deraf yttrede Landfogden: 1) at den kgl. Resol. 8. Apr.

') Denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen ved Toldkammerets Skrivelse

19. Marts 1774 QaL Copieb. Litr. Q, Nr. 635), med

Anmodning om at lade den publicere paa Landsthinget

og indføre i Landsthingsacten; ligeledes er den communi-

ceret Landfogden ved Kammer-Skrivelse af s. D. (Copieb.

sst. Nr. 632).

/
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1760 syntes at hjemle Sysselmændene Fritagelse for Ansvaret; 1774.

2) at den åf Amtmændene omtalte Boreise-Skat havde ei alene 14. Marts

ingen Grund i Loven, men stred ogsaa mod Praxis, undtagen

paa nogle faa Steder; 3) at siden Amtmanden Intet har be-

mærket ved Thingsvidneraes Approbation i sin Tid, vilde dét

nu være deels umuligt, deels urimeligt, at svække deres Gyl-

dighed efter flere Aars Forlob 4) at det var ubilligt, at de gode

Folger, som den kgl. Resol. 8. Apr. 1760 havde haft, skulde falde

Sysselmændene alene til Last, og 5) at de Nygiftes Tiende-

Capitals Stbrrelse ikke ligger til Grund for Ansættelse til Skat-

ten men dens Forhold til Folke - Antallet. Denne Land- •

fogdens Erklæring tiltrædes af Toldkammeret , med den

Bemærkning, at Boreise-Skatten er opstaaet ved Misforstaaelse

af Jonsb. 2, 1 : uDen skal betale Skat som reiser Bo" o. s. v.

—
- Vestind. guin. Rente- og General-Toldkammers „islandske

finmarkske, færoeske og gronlandske Forestillinger og Resolu- •

tioner fra 6. Maji 1773 til Aarets Udgang 1774" 22, Nr.' 15; Re-

solutionen er bekjendtgjort paa Althinget 1774 ved Stiftamt-

mand Thodals og Amtmand Stephensens Brev af 16. Juli s. A.,

trykt i Althingsb. Nr. xxvn, 2; jevnf. Isl. Maanedstid. 3. Aarg.,

S. 49—53; J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. xix.

Efter de heri foredragne Omstændigheder kan saa-

vel de allerede til Ansvar deciderede Skalter for de

Nygifte i Island pro 1762 og 1763, belobende ialt 101

Rd. o 1 ^ Sk., som og det videre udsajte Ansvar af

samme Slags for 1764, 65 og 66, af Belob 159 Rd.

34 7
/i2 Sk. Groner frafaldes, og altsaa vedkommende

Sysselmænd allern. forskaanes for at tilsvare samme.—
^geledes ville Vi allern., at den ved Resol. af 8. Apr.

^760 fasisatte 3 Aars Skattefrihed for de nygifte Fattige

1 Island fremdeles skal vedvare, saaledes, at det maa
V{sre Kammeret tilladt i fornbdne Tilfælde efter Om-
staendighederne at sætte samme i Værk paa de Steder,

hvor den, efter Overlæg med Landets Ovrighed og

tjente, maatte befindes mest fornoden og venles at

kunne blive til storst Nytte. — Endelig er ogsaa Vores
allern. Villie . at, da den i Island paa sine Steder af

de fattige Nygifte krævede Boreise - Skat er befunden
aldeles stridende imod Loven, ingen Sysselmand efter-

di*. 8
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4774. dags skal understaae sig samme at oppebære, ligesom

rMarts. °£ foranforte allern. Eftergivelse i Skatterne paa 3 Aar

aldeles ikke skal have nogen Hensigt til denne Skat,

eller til de Fattige, som ikke eie saa meget at de efter

Loven bor svare Skat, men derimod alene til den ved

Loven anordnede Skat, og til de Nygifte, der eie netop

saa meget (hvilket omtrent kan ansiaaes til 30 å 40

Rds. Værdie) at de bor betale samme: da og de af

Sysselmændene for saadan Skals Eftergivelse i sin Tid

forskaffende Thingsvidner skal indrettes efter sidstbe-

meldte Forklaring. Christiansborgs Slot den 4 4. Martii

4774 1
.

2i. Marts. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst. Christiansborg 21. Marts

1 774. — I Anledning af Beretning fra den islandske Land-

commission, der, efter at have forlangt Underretninger og Be-

tænkninger af alle, saavel verdslige som geistlige, Embedsmænd
i Island om alle de Ting, som kunde agtes at henhore til

Landets almindelige Tarv og Velfærd, nu havde selv lagt

Haand paa Forretningerne, og forfattet sine Betænkninger

og Forsiage, hvorudi saavel Betjenternes Betænkninger, som

Commissariemes egne Iagttagelser paa det noiagtigste ere lagte

til Grund. *
,

Art. I. Om Folkemængdens Ajiacjelse i Island.

Uagtet Commissarieme, efter alle Undersbgninger som de

have været istand til at gjbre, ikke have kunnet overbevises

*" om, at Landets Folkemængde i dette Seculo skulde være for-

mindsket indtil den halve Deel, saa have de dog fundet at

') Det fbrste og tredie Membrum af Resolutionen communi-

ceret Stiftamtmand Thodal og Amtmand Stephensen ved

Toldkammerets Skrivelse 26. Marts 1774 til at foran-

stalte samme publiceret paa Landsthmget og indfort i

Landsthingsacten (Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 639) 5 derimod

er andet Membrum (om Nygiftes treaarige Skattefrihed)

• kun meddelt Stiftamtmanden til Efterretning (Copieb. sst.

Nr. 637), samt fbrste Membrum meddelt Landfogden

(Copieb. sst. Nr. 640).
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der nu ikke er nær saa stort et Antal af Mennesker, som der i 774.

haver været ved dette Seculi Begyndelse, ligesom de og over- 21. Marts,

alt bekræfte, at den gangbare Klage over Mangel paa Tjene- -

stefolk er aldeles grundet, eftersom der i Landet overhoved

ikke kan regnes mere end een tiende for hver gift, og lidet

mere end eet Barn for hver Familie. Folkemængden i Island

ansees altsaa altfor liden imod Landets brugbare Størrelse,

hvortil angives følgende physiske, moralske og politiske Aar-

sager, og da 1) de physiske : a) Bernekopperne. Imod hvilke

foreslaaes at indfdre Inoculationen, hvis authoriserede Methode

skulde beskrives og udgives i offentlig Tryk, og det saaledes,

at Fattige som Rige, Ulærde som Lærde, kunde derefter prac-

ticere den. b) Haarde Aaringer. Middel derimod foreslaaes

Magaziner: 1°, Af Fisk, hvoraf Compagniet skulde lade efter-

staae et vist Quantum paa Havnene, til Forhandling i trange

Tider. 2°, Af Korn og andre Nodvendighedsvarer, hvis Ind- •

retning udforlig afhandles, blandt andet paa den Maade, at

Kongen vilde forunde Landet et Oplagsforraad af 3200 Tender

Rugmeel, som Fjerding- og Sysselviis, i Forhold med Steder-

nes Folkemængde, skulde reparteres, dog imod Betaling, enten

i rede Penge eller i Handelsvarer, paa det at Kongens Kasse

kunde vorde skadeslos og Magazinet vedligeholdes, c) Om-
gangs-Syger eller Febres malignæ. Imod hvilke foreslaaes : at

Landphysicus skulde udgive en Afhandling, hvorledes Almuen

skulde forholde sig i slige Sygdoms Tilfælde, paa det den paa

en simpel Maade kunde forekomme baade Sygdommen og

dens Fblger. d) Mangel af fri Luft i Husene. Hvorimod

foreslaaes : at i alle de Huse, hvor Folket har sin daglige For-
%

samling, indrettes et Dunstror, samt holdes forneden Reenlig-

hed. e) Fordærvet og ilde handlet Fode. Derimod foreslaaes :

1°, at Saltets Brug, samt Reenlighed, maatte blive almindeli-

gere. 2°, at graye Bronde hvor man manglede godt Vand.

Spedalskheden. Hvorimod foreslaaes : 1°, at spedalske Folk

ei ber tillades Ægteskab, naar Sygdommens Kj endetegn alt ere

aabenbare
; 2°, At der maatte anlægges vel indrettede Hospi-

taler, i særdeleshed tvende, det ene i Syder- Fjerdingen ved

Landphysici Gaard, det andet paa Vesterlandet, da disse Fjer-

dinger have mest af spedalske Folk. Bekostningerne formenes

at kunde tages af den Told, som Commissionen har foreslaget

skulde lægges paa Brændeviin som fores til Landet, da 500

Rd. formodes, i 2 Aar, med god Himsholdning, fri Fragt af

Materialier, samt Haandrækning af Tugthuus - Lemmerne, at

8*
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1774. ville blive tilstrækkelige til at kunne bringe Hospitalernes Byg-

21. Marts, ninger til Veie. Hospitalernes Inspecteurer .skulde iovrigt holde

' — de nogenledes arbeidsfbre Lemmer til Havedyrkning og Haand-

gjerning paa nuværende Hospitals-Godser
j

og skulde dis6e

eller andre Indkomster, som tillægges Hospitalerne, ikke befindes

tilstrækkelige, saaforeslaaes noget Tilstod til samme afTugthuus-

Contributionen. — 2) Til Folkcmangelens politiske Aarsager

regnes : a) den store Mængde 5de Gaarder og Huusmands Plad-

•

, ser, see under Artikel VI.,* b) Udreiser af Landet, under

Paaskud at lære Haandværk. Derimod foreslaaes: 1°, at In-

gen, uden Sysselmandens Attest om Bekvemhed at kunde lære

et for Landet nyttigt Haandværk, maatte fra Landet udreise.

2°, At ingen Bondeson, uden af de ypperligste Sindsgaver ef-

ter Sysselmandens og Provstens Attest, skulde antages til fri

Kost og Underviisning i de latinske Skoler ; c) Mangel af nyt-

tige Politie - Love, samt Overtrædelse af de allerede udgivne.

. For at raade Bod paa dette have Commissarierne : 1°, gjort

et udforligt Udkast til en saakaldet almindelig Politie- og Land-

Forordning, hvilken folger med Commissions- Acterne, og er,

med de ftvrige Commissariers Samtykke, forfattet af Laugmand

Fjeldsted. Deradi findes inddraget, saavel alt det af Commis-

sionens almindelige Forsiage, som man har eragtet at kunne i

det Fald allern. anordnes til vedvarende Lov og Regel, som

og alt det Vigtigste af de til Commissionen indsendte Betænk-

ninger, som erfares at have forvoldet Uorden og grundede

Klager, foruden mange flere Ting, som Forfatteren selv, efter

egen Indsigt, haver anseet at henhOré til denne Materie. Der-

næst er og foreslaaet : 2°, at 4 Candidati juris skulde antages

som Politie- og Land-Inspectores, for ved aarlige Omreiser i

Landet at paaagte og handthæve alle de Indretninger og An-

ordninger til Politie og Landvæsenets Opkomst, Drift og Be-

standighed, som enten ere allerede gjorte eller herefter maatte

gjores. Forbemeldte Inspectorers Forretninger og Lem have

Commissarierne saa udforlig bestemt, at deres Instruction der-

Efter kunde indrettes.

Art* II. Om Medicinal-Anstalterne

.

I Hensigt til disse haver Commissionen anseet for hbist

nyttigt: a) at der i hver af Landets Fjerdinger skulde være

en Chirurgus, hvorhos til denne Indretnings ydermere Befor-

dring tillige er foreslaaet, at til det medicinske Studium skulde

uden Tvang udvælges nogle duelige og ustraffelige Personer,

som skulde* opholde sig 4 Aar ved Universitetet, for der at
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1
lære den fornodne Theorie og Praxin i Medicin, '-Chirurgie og . 1774.

jordemoderkunsten, samt lægge Grund i Naturhistorie, Chemie 21 . Marts,

og Oeconomie; og naar da hver Fjerding var engang forsynet " —

-

med saadan en Chirurgus, maatte desuden fremdeles altid ha-

ves for Haanden tvende saaledes oplærte Personer, som ved

faldende Vacance kunde tiltræde de chirurgiske Pladser , da

dem imidlertid kunde forundes Præstekald eller andet Embede,

hvortil de fandtes bekvemme ; b) at Landphysicus maatte sam-

menskrive en Underretning om de til Medicin mest brugbare

islandske Urter, efter den Maade som det svenske Landapo-

tlieque er forfattet, dog saaledes, at Skriftet blev indrettet ef-

ter hver Mands Kjob og Brug; c) at de tvende allerede i

Landet antagne Fjerdings-Chirurgi maatte tilholdes i det mindste

1 Aars Tid at opholde sig i Kjobenhavn, for videre at ove

sig i fornodne Videnskaber, og forundes dertil 20 Rd. i Reise-

penge; vilde de ikke bekvemme dem dertil, maatte dem efter

Ansogning forundes andre Tjenester i Landet, hvortil de fand-

tes brugelige; d) Jordemoder-Indretningen formenes især ikke

at kunne medbringe den foronskte Nytte , for end Landet er

forsynet med bemeldte Fjerdings- Chirurgis; men naar det er

skeet, eragtes de, tilligemed Landphysicus, bedst at kunde be-

stemme hvorledes denne Indretning kunde anlægges med den

største Nytte.

Art. III, Om Fiskerierne.

1) Fiskebaadenes talrige Bemanding anseer Commissionen

at være nodvendig i adskillige Fiskevær, formedelst farlige

Landings-Steder samt lang Vei til Fiske-Bankerne, saa at min-

dre Besætning end den nu brugelige ei staaer til at indfore

paa*saadanne Steder. Men saavidt saadan Besætnings Talrig-

hed beroer paa Baadenes Bygningsmaade i Hensigt til deres

Tyngde eller anden Ubekvemhed, saa kan derudi haabes Ret-

telse og Forbedring, saasnart de nu i Landet værende sond-

morske Sbfolk have paa deres Maade bygget og prbvet nogle

Baade
,
ligesom og en bekvemmere Maade at seile til og fra

Fiske -Bankerne haabes at kunne indfores ved disse Folkes
I

Exempel og Underviisning. — 2) Baadenes Antal. Efter nbieste

Undersbgning er Fiskerbaadenes Antal befundet at være 1771,

hvoraf ikkun 1187 kunde tjene til Brug ved Scmder ogVester-
landets Fiskerier ; alle de andre ere smaae og alene brugelige

i godt Veir. Det Mandskab, som kan bruges til Fiskerierne,

belbber sig ikkun til 7926, hvorfra endnu maa trækkes det

hele Antal af dem, hvis Omstændigheder ikke tillade at de
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1774. forlade deres Hjem, samt alle de, i adskillige Sysseler, som

21. Marts, formedelst Fraliggenhed ei kunne sbge Fiskerierne paa Syder-

og Vesterlandet. Naar altsåa antages et Middeltal af 8, ja 7

Mand, til Besætning paa hver af forbemeldte 1187 Baade,

bliver det tydeligt, at Landet endog haver Mangel paa Folk

til de faa Baades Besætning, som det besidder. — 3) Om Fi-

skevirkning paa den Terreneufiske Maade. Commissionen for-

mener, paa Grund af Betjentemes Efterretninger, at dette Slags

Fiskevirkning kan indfores i alle Fiskevære paa Sonder- og Ve-

sterlandet ; holder det og fornbdent, saavel for Handelen som

Indvaanerne, at Compagniet holdt en Assistent, forsynet med
tilborlige Fomodenheder -til denne Fiskevirkning, i hver af de

bedste Fiskeleier, for at modtage Fisken færsk, hvorved da

Indbyggerne snart kunde komme efter at lære denne Fiskevirk-

ning, som Erfarenhed viser at være skeet af nogle ved Holmens

Havn. Derved vilde adskillige Vanskeligheder, som falde ved

Virkningen af Tbrfisken, bortfalde af sig selv, og Bonden, for

sit Arbeide, vinde 28 7b Sk. Courant paa hver Væt, eller 80

Pd. Fisk. — 4) Oplands -Folkets Flid i at fiske. Da Land-

bonden af sig selv gjor sig al muelig Flid for at sbge Fiske-

rierne paa de Steder, som ligge ham nærmest, beleiligst og

fordeelagtigst, saa formener Commissionen : at alTvang her-

udi vilde meer opvække Mo dtv i 1 1 i ghe d end Lyst,

allerhelst da Landet haver saa stor Mangel paa
Folk. — 5) Torske-Garn. Disse have allerede kjendelig til-

taget i de faa Fiske-Pladsér hvor de ere indfbrte til Brug; der

tvivles heller ikke paa, at jo deres biensynlige Fordeel vil op-

muntre Indbyggerne til at indfbre dem paa flere Steder, hvor

de kunde anvendes, hvortil de sbndmbrske Fiskeres Anviisning

ligeledes haabes at ville hjelpe. — 6) Gambinding til Flyndre

og Sild eragtes i lige Maade meget at kunne befordres ved

forbemeldte sbndmbrske Folk. Omgangsmaaden og Brugen

deraf ventes og at ville ufeilbarlig tiltage, saasnart samme er-

fares at være til Fordeel og uden Hinder for andet nbdvendigt

Arbeide. At der ellers gives Flyndre ved adskillige Sysselers

Kyster rundt omkring Landet, haver Commissionen fa aet paa-

lidelig bekræftet ; derimod haver den ikke kundet erholde til-

forladelig Efterretning : om eller hvad Slags Sild der falder un-

der Landet. - 7) Laxefiskerie i Almindelighed. Commissionen

haver faaet al fornoden Vished om, at der gives Lax i Mængde
i mangfoldige Elver, og eragter at trende Slags Maader kunde

især indfbres for dette Slags Fiskerie.- nemlig: a) Laxekister

«
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med behcirige Dæmninger
5

b) Stængsler med Ruuser, og c) 1774.

Flyde-Garn. I hvilke Fiskemaader de sondmorske Folk erag- %\, Marts,
tes at kunne gaae Indbyggerne til Haande med fornoden Vej-

ledning, dog saaledes, at Elvene ikke tilspærres for de tilgrænd-

sende Boygdelave; men derimod at Ingen maatte, naar han
erlagde '/s af Fangsten i Grundeleie, formenes at fiske for dens

Forstrand, som ikke vilde selv benytte sig deraf. — 8) Færsk-

vands Fiskerie i visse Sysseler. Fiskerige Soer findes i stor

Mængde, og de betydeligste deraf nævnes i Commissionsforret-

ningen
; men disse, især de som ligge til Fjelds, benyttes enten

lidet eller intet, formedelst Folkemangel. Derfor haver Commis-
sionen ikke gjort noget almindeligt Forslag derom, da den troer

at disse og flere Næringsmidler ville i sin Tid udvides af sig

selv, naar en nyttig Folkemængde nogenledes formerer sig. —
9) Gronlands Opdagelse. Forsag dertil eragtes bedst at kunne

gjores paa en Tid, naar Norddelen af Island er bespændt med
Haviis, da det formodes, at Isen i saa Tilfælde maatte være

lysnet fra det faste Land paa Gronlands Oster-Boygd. Til

Forsoget foreslaaes 2 Buyser, bygte til. at udholde lis, og for-

synede med Hvalfanger-Redskaber, for i al Fald at bode paa

Omkostningerne, samt med Folk der ere befarne paa disse

Vande. Fartoierne kunde overvintre paa Vestfjordene, og der-,

fra soge Leilighed til Opdagelsen. Een islandsk Student ansees

og at være nødvendig paa ethvert af dem, deels for at holde

nbiagtig Dagbog, deels, om Reisen lykkedes, at tale med Indbyg-

gerne, som have været en islandsk Colonie. — Commissionens

videre Forsiage til Fiskeriets Forbedring bestaae i FOlgende

:

a) at alle de saakaldte Mandslaan eller Hoverie-Roening maatte

aldeles afskaffes, og hver Bonde og Husmand selv, efter Evne,

være tilladt at anskaffe sig Fiskebaad, dog ei mindre en fire

Mands Far. Anledningen hertil er, at Commissionen af Al-

buens mange Klager haver erfaret, at dette Slags Hoverie er

tlem en altfor trykkende Byrde
5 b) at 2, 3 til 4 velartede

Drengebbrn, dog med Forældrenes Villie, maatte af hver Sys-
Se

* udtages, og sættes i Plads hos driftige og formuende Bbn-
(*er paa Sekanten paa Sondmor, for der i 6 til 7 Aar at lære
den sammesteds brugelige Næringsdrift til Sfies og Lands, samt
• • •

oves 1 Omgang med Fiskegarn og Seilads. Disse Drenge skulde
nyde fri Befordring, med videre Omsorg for deres' Pleie, samt
Ted Tilbagekomsten til Island sættes til Gaard, helst ved Sti-

siden, og derhos forundes, naar de vilde gifte dem, 30 Rd.$
dog maatte de, til at nyde dette, medbringe Attester om deres
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\ 774. Duelighed og gode Forhold
; og c) at, da Skjærtorsdag og Lang-

21. Marts, fredag falde just i den bedste Tid af Fiskeriet, disse Dage
-~ - kunde holdes haivhelligc, saalcdes, at Fiskeriet efter holden

Gudstjeneste maatte allern. tillades at soges, imod at yde af

« hver Baads Fangst een Lod til Hospitalerne. •
.

, Art, IV. Om Handelen*

Uagtet Commissionen anseer fri Handel i og for sig selv

bnskelig for Landet, saa formener den dog at en fri Handel

nu strax, i nærværende Omstændigheder, ei vilde være tjenlig,

paa Grund af, at : 1) Jordbruget ligger i yderste VanrBgt. —
2) Indbyggerne have ingen Kundskab om en fri Handels-Maade,

og fattes derforuden baade Credit og Formue. — 3) Der fin-

des ikke Byer eller nogen Art af Kjbbsteder, uden hvis Hjelp

ingen fri Handel kan blive dreven. — 4) Faare-Pesten hindrer,

at Indbyggerne neppe kunne faae Uld til de allernødvendigste

Klæder, langtmindre Uldengods til Forhandling. Den Plan til

Fri-Handel, som Commissarierne have faaet med til Eftersyn,

have de agtet uefterrettelig, men foreslaae derimod følgende

Forberedelser til at indfore Fri-Handel i sin Tid: a) Jordbru-

,
gets almindelige Forbedring, hvorom Commissionen haver ud-

førlig handlet i Anledning af Instructionens 6. Postj b) at der

maatte udvælges 10 å 12 Embedsmænds eller andre formuende

Mænds Sonner, hvilke i de nordenfjeldske Kjobsteder i Norge

skulde baade som Drenge og Kjfibmænds- Karle lære Handel

og alle derhen horende Videnskaber
;

c) at der fra hver Havn
skulde paa samme Maade tages en Dreng, som, medens Oc-

troyen endnu vedvarer, kunde om Sommeren fare til Soes og

om Vinteren lære.Navigation
;
d) at tvende kyndige og bevante

Personer maatte udnævnes af Admiralitetet for at udso'ge og

opmaale alle, saavel Vinter- som Sommer-Havne rundt omkring

Landet, samt forfatte paalideligt Socharte over alle Landets

,
- Kyster; efterdi den fornodne Vished, om de til en fri Handel

og Transport til Vands behovende Havne, ei agtes at kunne

paa anden Maade erholdes
5

e) da der ere indkomne adskil-

lige Klager, at altfor meget Brændeviin indfores og forbruges

i Landet, saa foreslaaes: at det i Island forhandlende Bræn-

deviin maatte forhbies i Prisen, hver Pot Korn - Brændeviin

med 8 Sk. Courant over den gamle Taxt, og hver Pot fransk '

med 12 Sk., hvilken Afgiftssumma foreslaaes at anvendes til

adskillige nye Indretninger . i Landet, samt til Præmier for dem,

som derved maatte vise sig nidkjære og duelige. Nærmere
Forslag om fri Handel og Kjobsteder : Eftersom Commissio-
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nen haver erkjendt, at nærværende Handelsforfatning er Lan- 1774*

det til betydelig Uleilighed og Skade, og vil derfor foraarsage 21. Mart6.

idelige Klager, saa haver den og foreslaaet fri Handel at ind- N *

fbres, men paa den Maade, at naar Landet, ifolge foranfbrte

Forsiage, havde forst faaet duelige Kjobmænd, Somænd og

Fiskere, og man havde sikker Opmaaling og Charte over alle

nodvendige Havne, skulde der i Landet indrettes fem Kjbb-

steder, nemlig: paa Reikevig, Grbnnefjord, Isefjord, Oefjord,

Rodefjord. I Hensigt til disse er især foreslaaet af Commis-

sionen: 1) At naar Tiden til saadant Anlæg var for Haanden,

skulde i det mindste 2 Aar forud skee offentlig Proclama til

alle uden- og indenrigs Handlende, som vilde fatte Speculation

paa at nedsætte sig eller oprette Contoirer sammesteds. — 2)

At i dette Proclama tillige maatte bekjendtgjbres de Privilegier

og Benaadinger, som disse Steder maatte blive allern. forundte,

dem tilgode som vilde nedsætte sig der; hvilke formenes at

kunne være : a) Frihed i 20 Aar for alle optænkelige Skatter,

foruden dem som til Byens Bedste vare fornbdne; b) Frihed

at kunne ubehindret og uden Paalæg flytte fra Landet igjen, 1

baade med Gods og Familie
5
c) Frihed for Told og alle andre

Paalæg paa udgaaende Varer til udenrigs Steder, med mindre Bor- . .

gerne fandt saadant Paalæg fornbdent til Byens Bedste; hvor-

imod formenes, at der kunde lægges en billig Consumtion el-

ler anden Afgift paa alle de Varer, som maatte blive udbragte

til Hans Mu egne Lande, for der at fortæres
; d) Toldfrihed

paa alle nodvendige Levnetsmidler og Bygningsmaterialer, samt

paa alle de indgaaende Varer, som ere fornbdne til Fiskeriets

Drift, hvorimod al Slags Brændeviin, Tobak, Sukker, Thee,

^affe, Silketbier, fine Klæder og Lærreder med mere, som >

tjener til Pragt, skulde paalægges billig Told. Ibvrigt maatte

Indbyggerne lades Frihed at handle i hvilken af disse Kjob-

steder som kunde falde dem beleiligst, samt at paa Udhavnene

Maatte holdes Kjobmænd, berettigede at handle med Almuen,

*nen ikke til Udskibning; e) Reikevig især kunde blive som

hovedstad, hvorhen da Bispe-Rcsidencen og Cathedral-Skolen

Skalholt kunde henflyttes og Byen selv, til Æreminde af

^Hns Majestæts Naade, gives Navn af Christianswig, ligesom

Oefjorden af Christiansfjord.

Art. V. Om uformalet Korn og Qværner.

Commissionen har befundet, at Tilfbrsel af malet Korn
^edfbrer baade Uleiligheder og Udgifter, som kunde spares, og
derfor foreslaaer, at smaae Veirmbller samt Haandqværner
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1774. kunde i Landet indrettes, eftersom Vandmoller, formedelst

21. Marts. Kostbarheden af det dertil fornodne Tommer, vilde falde alt-

* - for dyre 5 men Qværnstene have Commissarierne
,

uagtet al

muelig Eftersporgsel, ikke kunnet opdage, dog er ei at opgive

Haabet at de jo ville findes.

Art. VI. Om Agerdyrkning og Øvrige Jordbrug.

Da Jordbruget altid haver været . saavel Islands som an-

dre Landes sikkerste Næringsvei, saa formene Commissarierne,

at det er Jordbrugets Opkomst som allerforst og frémst bor

lægges Haand paa, tilligemed Hustugten og anden Orden i

Landhusholdningen. Da nu Landbruget indbefatter saavel

Enge- som Agerdyrkning, saa mener Gommissionen at denne

bor foretrækkes, da den er den sikkerste, som og bedst over-
v

eensstemmende med Landets Omstændigheder. Ikke desto

mindre tilraades dog tillige , at den egentlige Agerdyrkning

bor der i Landet ydermere forsoges og opmuntres, allerhelst

da de derpaa nu nylig gjorte Forsbg, især af Provisor paa

Apotheket, Bjorn Jonsen, give al Formodning om sammes

Muélighed. Jordarten, som befindes at være fast af eet Slags

over hele Landet, ansees af Commissionen at være meget god

dertil, ligesom den ellers er feed og græsbringende. Forplant-

ning af den i Landet voxende vilde eller Sand-Havre
eragtes nyttig overalt, især hvor der er sandagtig Jord eller

Flyvesand, hvilket den kan tjene til at dæmpe. Tobaks-
, Plantning derimod ansees for vanskelig, og vil komme an

paa hvad Forhaabning smaae Prover kunde give derom. Fyr
og Gran, som trives bedst under kolde Himmelegne, menes

at kunne opelskes med Nytte. Sæter-Drifterne menes og

at ville efterhaanden komme alt mere og mere i Brug,

ligesom Tofter og Enge fredes og indhegnes, og i Hen-

sigt til disse have Commissarierne i Særdeleshed foreslaaet:

1) At alle Jordbrugere skulde paalægges at bpfore aarlig visse

Favne Gjærder, efter den Form og Storrelse som Commissio-

nen har aftegnet 5 uden for hvert Gjærde skulde være en vel

proportioneret Groft efter samme Tegning. — 2) At alle skulde

tilholdes efterhaanden at oprydde og jævne deres Tofter eller

Hjemmemarker, hvorved de kunde befries fra de saa meget

hinderlige og skadelige Tuer ; den opryddede Jord skulde be-

saaes med Hofroe eller anden brugbar Sæd, saaledes at Jor-

den kunde desto bedre græsbindes igjen. — 3} At foroge

Gjodselen: a) ved at blande Mulden af de opryddede Tuer

med Creaturets Gjbdselj b) ved Myre-Jordj c) ved ordentlige

i
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Gjbdsel-Gaarde, hvorhen al affaldende Ureenlighed kunde sam- 1774.
les, ior at gjemmes til Gjbdning, hvorfor og den nuværende 21, Marts.
Gjodselstid maatte forflettes fra Hosten til Foraaret, paa det

at Gj^lningen maatte, inden den udfores, naae sin fulde Gjæ-
nng- - 4) Saasnart som Hjemmemarken var tilbdrlig indheg-
net

> opryddet og dyrket, foreslaaes ydermere: at de mangfol-

^ge, ikke alene unyttige men og for Sundheden og Transpor-
ten i Hge Grad hinderlige og skadelige Myrer eller Moser, som
°^te paa mange Millioner Qvadrat-Favnes Strækning ligge uden
noget Brug, skulde udgraves og gjores bekvemme til Græs-

*J

lng 5) At næst efter Tofte- og Enge-Gjærder maatte op-
pres Grændse-Gjærder imellem Naboer. — 6) At der paa Al-

tinget skulde anlægges et Indelukke med saadanne Gjærder

°g Grbfter, som Commissionen har foreslaget og aftegnet, paa
(̂ et at Indbyggerne altid kunde have Model heraf for Oine. —

-A-t alle Jordbrugere, fornemmelig Embedsmændene, skulde

es til at anlægge Kjokkenhaver af en vis Stbrrelse, i

^°rhold med deres Jordbrug, dog ikke mindre end 20 danske
•Alen i Fiirkant, med behbrig Indhegning. Om dette have

^°mrnissarierne gjort sig saa meget bedre Haab, som de have
selv seet de ypperligste Prbver af Have-Urter, ligesom de agte

det bnskeligt i og for sig selv, om Havedyrkningen kunde komme
1 ^mindelig Brug. — 8) At Gran og Fyrre-Kongler, efter Na-
turens egen Anviisning, skulde saaes paa saadanne Steder,

SOln let kunde fredes, samt indenlandske Træurter videre for-

plantes. — 9) At Hb-Magaziner maatte anlægges i hvert Sogn^
f°r altid at kunne forekomme Fodertrang. — 10) At alle Bbn-
der skulde meddeles Fajstebreve, som ikke maatte lyde- paa
mindre Tid end 20 Aar, og det for at forebygge de nuværende
idelige Forandringer med Bbndernes Bopæle, hvilke gjbre en
Utydelig Hindring i Jordbrugets Forbedring. — 11) I Hen-
S1gt til den store Mængde ode Gaarder, som findes i Landet,
f°reslaaes

: a) at naar det bevises, at en Gaard har ligget ode
1 ~0 Aar, saa skulde den med alle Herligheder blive den til

Eiendom, som enten selv eller ved Leilændinge vilde lade den
°eboe$ b) at disse Jorders Opsiddere skulde i 15 Aar være
frie for ai g^at g Tyngde: Tienden, Præstens og Bbygdens
Rettigheder alene undtagne; c) at de af slige ode Gaarde,
som Ingen af sig selv meldte sig til at optage, maatte efter-

haanden af Ovrigheden opbydes til Beboelse, dog ikke flere
end 30 i eet Aar over det hele Land. — 12) At lbse Mænd
eller unge Karle, som leve paa egen Haand, uden at tage
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1774. Tjeneste, skulde forbydes og afskaffes, saalænge der var ode

21. Marts. Gaard, Husmands - Plads , eller ubesat Tjeneste at faae i

*
, — Landet.

Art. VE I. Om Qvægavli?igen, især om Faaresygen.

Qvægavlingens Forbedring mener Commissarierne at vil

folge af sig selv, af Jordens bedre Brug og rette Anvendelse,

tilligemed andre dermed lorenede Herligheder. De have og

erfaret, at Folk i Almindelighed lægger sig nu mere efter Horn-

qvæget end tilforn, for Faaresygen indfandt sig. I Hensigt

til denne Sygdom eragter Commissionen, at den ellers paa-

tænkte almindelige Udryddelse af Faarene, i alle de Sysseler

hvor Sygdommen har fæstet Rodder, vil blive ugjorlig, forme-

delst adskillige derved faldende uoverstigelige Hindringer, deels

og ufornoden, fordi det kan haabes, at Sygdommen kan, om
ikke cureres, dog for en Deel præcaveres ved visse Midler.

Derimod foreslaaes heller, atgjoreForsbg paaat kunne standse

dens videre Udbredelse, ved at angribe den paa de yderste

Grændser som den nu er kommen til paa alle Kanter, og

dette: a) ved efterhaanden at udrydde de besmittede Faar

paa visse ved Fjelde eller Elver aflukkede Distancer paa Grænd-

sernej b) ved at opbrænde Faarehusene paa saadanne Steder,

og opbygge nye i deres Sted paa en anden Grund 5 hvorimod

, igjen c) disse saaledes udryddede Faar skulde, efter en billig

Decimationsligning, erstattes af de nærmeste Herreder, hvor

Sygdommen endnu ikke er kommen, dog skulde ikke alle

Gaarde besættes med friske Faar, men kun for det forste nogle

til Forsbg, og det endda ikke for end efter et halvt Aar ; d) i

dette Tilfælde skulde de Handlende tilpligtes at assistere Ind-

byggerne, mod Betaling, med Uld og Skind for den i Landet

gangbare Priis
; e) udi de Sysseler, hvor Sygdommen har gras-

v
seret, men hvor dog endnu maatte findes en eller anden ube-

smittet Egn, skulde vedkommende Ovrighed, og især Syssel-

mændene, alvorlig tilholde Almuen at holde mod befængte

Faars Indsnigelse fra de næste besmittede Boigder.

Art. VIII. Om Salg af det kongelige forbeholdne Gods.

Afhændelse af Hans kongelige Majestæts forbeholdne Gods

have Commissarierne agtet at være nyttig i og for sig selv ;

men da Jordebruget overalt er i forfalden Tilstand, og de fleste'

Opsiddere i nærværende Omstændigheder uformuende til at

tilhandle sig deres paaboende Leie - Gaarder , saa foreslaaes:

1) At Salget paa dette Hans Maj** Gods maa udsættes, indtil

Jordbruget kan komme i bedre Stand. — 2) At naar saadan
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Forhandling- engang skulde skee, maatte der forst begyndes 1774.

med Strogodserne , efter forud udstæd Proclama, stilet paa — "

et Aars Frist. — 3) At den halve Kjobe-Summa maatte blive
21

'
Marts *

staaende i Gaardene paa forste Prioritet. — 4) At Auctions-

Stedet maatte være Landsthinget ved Oxeraa.

Art. IX. Om Landets Deling i to Amter.

I Hensigt til denne agtes for tjenligst til Indbyggernes Be- x

kvemmelighed : 1) At det hele Skaptefields Syssel skulde hen-

lægges under Sonder- og Vester- Amtet. — 2) At Oefjorden,

og især Munkethveraa eller Modrevalle Kloster, udvælges til

Amtmandens Bopæl for Nord- og Oster-Landet. — Bekostningen

paa at opfore et Huus til ham af Tommer paa den nOrske

Maade, tilligemed Vaaninger til hans Husfolk og Svrige Hus-

brug, beregner Commissionen omtrent til 2000 Rd. Ellers

haver den tillige foreslaaet i dets Sted, at han kunde nyde

100 Rd. aarlig til Husleie, og dog tilholdes at boe i Nærheden

af Oefjords Handelssted.

jtr*. X. Om Anstalter til Landværn i Island.

I Hensigt til den Uorden, som undertiden begaaes i Island

af fremmede Nationers Sofarende , formener Commissionen, at v

det vilde have en onskelig Virkning, dersom Hans Maj* ved

Sine Ministre hos de Hoffer, hvis Undersaaatter fiske under

Island eller komme til samme, lod forestille, at Vedkommende

af deres Lands Herrer maatte blive alvorlig tilholdte, at opfore

dem fredelig og venlig, samt holde dem fra alt det, som er

forbudet i Hensigt til Fiskerierne nær under Landet, og — for

at lægge endydermere Vægt til saadanne Forestillinger, ind-

stiller Commissionen, om ikke een af de Fregatter, som ellers

skulde krydse for at beseiles, maatte i det Mindste hver 3die eller

4de Aar lade sig see under Island , især paa Vestfjordene. —
Livrigt mener Commissarierne , at de islandske Huse ikke ere

bekvemme til at forvare ordentlige Gevær med tilhørende

Lod og Krud, uden Skade af Fugtighed. Derimod have de

anseet for nyttigt, om Indbyggerne omkring de mest beseilede

Havne kunde være forsynede med Spyd, eller omtrent saa-

danne Piquer, som Matroserne bruge. Hvortil de haabe, at

Hans Maj* vil være behjelpelig, ved at forære de fattigste

Bonder i hvert Syssel 50 til 100 Stykker af saadanne Vaaben,

efter Omstændighederne og Sysselets Storrelse. — Ved indfal-

dende Overlast skulde da Almuen ved Budstikke [indkaldes at

mode |
med deres Vaaben, under Sysselmandens Anførsel; de

modtvillig udeblivende skulde straffes paa Fængsel og Boeslod.
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\ 774. I Krigstider kunde ellers Vedvarder af Kratriis bruges og an-
v —»-^^—^ tændes til Tegn paa fjendtlige Skibes Ankomst.
21. Marts. Avt ^ ^m ^g n^ af jjans ]\jajt kOistsalig Kong Fride-

rich den Femte stiftede Indretninger.

Commissionen beklager disse Indretningers meget slette

Tilstand , da der nu ikkun findes ved Fabriquen 5 Væve-

stole igang, som endda, formedelst Mangel paa Uld, ikkun

kunne tilveiebringe 2
/3 af det Arbeide, som de ellers kunde

med de samme Folk, dersom de havde Materialicr. — Feldt-

berederiet, Reebslageriet og Hukkert-Fiskeriet er aldeles ned-

lagt. — Reebslageriet, især af det Slags Tougværk, som

forbruges til Fiskeriet, eragter Commissionen at burde, som

særdeles nyttigt, sættes i Stand igjen
;

ligesom den og holder

det for at være af yderste Vigtighed for Landets Bedste, at de

paa Reikevig anlagte Fabriquer ei alene vedligeholdes, men og

saa meget udvides, som Tiden og Omstændighederne det kunde

tillade, og da disse Fabriquer i nærværende Tid ei kunne for-

synes til deres Vedligeholdelse med Landets egen Uld, skulde

dertil anskaffes omtrent 24 Skpd. fremmed Uld, paa det den

derved i Landet indfdrte Kundskab ikke skal uddoe, og de

, dertil oplærte Folk miste dette deres eneste Levebrod. Ellers

eragte Commissarieme , at de i Landet manglende Haandvær-

kere ei kunne vinde Levebrod, saa længe der ikke er Kj bo-

steder i Landet.
*

Art. XII. Om Ertzer, Mineraller, Steenkul, Surterbrand

og Saltkogerie.

For at Jord- og Steen-Arterne kunde efterhaanden vorde

desbedre bekj endte og undersogte, haver Commissionen hos

Vedkommende foranstaltet, at enhver Præst skulde indsende

til det norske Kammer smaae Prover af de Jord- og Steen-

Arter, som maatte findes i deres Sogne. Prover af rette Steen-

kul haver Commissionen ikke kunnet overkomme, og i Hen-

sigt tilSurterbranden, eller Lignum fossile, da samme ligger

fltttsviis hist og her i visse Bjerge, haver ei heller kunnet

foreskrives eller bestemmes nogen vis Maade til sammes Ud-

brækning, men den maa komme an paa ethvert Steds Belei-

- lighed. Surterbranden kan iovrigt bruges saavel til Saltbræn-

ding som til Kul, for at spare paa Kratskoven, som endog

fattes paa mange Steder. Bjergene i Almindelighed befin-

des at bestaae af fiin og grov Sandsteen ; de ere allesammen

Flfttsbjerge, men faste Gangbjerge have ikke Commissarieme

kunnet faae i Sigte. Efter Laugmand Fjeldsteds Beskrivelse,



1
I I

Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i Island.*^ 47

saavel over Reikhole som Reikenæs i Isefjords Syssel, eragter i 774.

Commissionen , at en stor Mængde Salt kunde virkes paa £1. Marts,

begge Steder, ved Hjelp af Uddunstningen fra de kogende

Kilder ; i hvilken Hensigt tillige er foreslaaet, at en heri kyn-

dig Mand, tilligemed en ordinær Arbeider fra Saltværket i

Norge, maatte sendes til disse Steder, for at gjore fuldstæn-

dige Prbver, hvorledes denne Saltvirkning 'bedst kunde anlæg-

ges. Ellers mener Commissionen , at den kan drives alene

med nogle Pander og et lidet Pumpeværk, uden stor Bekost-

ning.

Art. XIII. Oni indbyrdes Communication og Landemie,

At indrette Kjbrevei imellem Nord- og Sbnderlandet an-

sees for ugj årligt, i Betragtning af Stedernes Vanskelighed,

allerhelst da der paa disse Veie forekomme Aaer og Elve,

som ikke kunne passeres med noget Slags Vogne, og som des-

uden kunne, ved indfaldende Vand-Flom, bortskylle alle Broer,

og det saa meget mere, som deres Grund sædvanlig er ikkun

Ibs og sandig. Derimod foreslaaes, at Veien igjennem alle

Bbygder maatte med største Flid sættes i Stand og holdes

vedlige, under vedkommende Ovrigheds Opsyn. Opdagelsen

og Brugen af de gamle Lande v%ie, fornemmelig den saa

kaldede Sprængesand, agtes af Commissionen baade nyttig og

gj brlig. Transporten til Soes menes derimod ikke vel

at kunne komme i Gang, forend der kunne blive anlagte Kjbo-

steder i Landet og Indbyggerne vante til Navigationen.

Art, XIV. Om Snige-Handel.

Commissarierne have ikke erfaret, ja kunne ei engang

forestille sig , at den i Island paaankede Snige - Handel kan
være af Betydenhed, uagtet de derhos ikke ville nægte, at det

jo kan formodes, at Islænderne undertiden tilhandle sig nogle

smaae Fombdenheder af de til Landet kommende venlige Na-
tioners Skibe (fra Engeland, Holland og Frankerige, og nu
tildeels i 4 Aar fra Altona) imod at give Noget derfor, som
disse Sbfarende kunde behbve. , De indsee ikke heller, hvorle-

des dette ubetydelige Ombytte kan hæmmes, da Leilighed der-

til gives paa alle Udhavne, som ere blottede for al Opsigt i

saa Fald. De allerbedste Midler mod Snige - Handel mener
ellers Commissionen at være : 1) at Landet bliver tilstrækkelig

forsynet med gode Varer og duelige efterliggende Kjbbmænd
paa de Havne, hvor fremmede Skibe meest ere ventelige

;
og

2) at Handelsskibene fra Kjbbenhavn maatte gaae saa tidlig

paa Aaret, at de i Landet fornbdne Varer kunde haves i April,
Majo, Junio, da Fremmede meest sbge samme.
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4774. Commissionens Forsiage om Brændeviins-Afgiftens

21. Marts. - Anvendelse og Præmier især.

• — Den foreslagne Afgift af Brændeviin, som fores til Island,

formene Commissarieme at kunne anvendes : 1) Til at lonne

* dem, som skulde opmaale Landets Kyster samt forfærdige Char-

ter over dem og Havnene. — 2} Tilret nyt Hospital^ aarlig i 2

Aar 500 Rd. — 3) Til Gage for de 4 Landinspectores. — 4)

Til Reppstjorernes Lon, 5 Rd. for hver, da de hidindtil Intet

have nydt for deres Forretninger og megen Umage. — 5) Til

Præmier: a) 16 Sk. Courant for hver Favn' Steengjærde med
behbrig Groft, som en Bonde sætter over sin Pligt, samt 10

Sk. for hver Favn Jordgjærde; b) 8 å 12 Sk., ligesom Ryd-

ningen er besværlig til, for hver Qvadratfavn Rydnings - Jord

over det Land-Forordningen tilholder
; c) ligeledes 8 å 12 Sk.

for hver Qvadratfavn, som indgjærdes af Engemarken over det

i Land-Forord, fastsatte Maal; d) 8 til 10 Rd. Præmie for dem,

som inddele vandsyge Toftemarker, hvor det behoves, i flere

Indelukker; e) for dem, som til Indelukker inddiger og ud-

graver Moserne: 1°, for hver Favn Hoved -Dige efter dets

• Brede og Dybhed 16 å 24 Sk.
;

2°, for ihver Favn af store

Grbfter imellem Digerne 8 å 12 Sk., efter som de ere dybe

og brede til, dog at ingen Præmie herved fortjenes, med min-

dre Diger og Grofter ere skaarne i lige Linie
;

f) 20, 25 å 30

Rd., alt efter befindende Vanskeligheder, Omkostninger og

ftvrige Omstændigheder, for dem som optage ode Gaarder; g)

3, 4 til 6 Rd. for dem, som optage ode Husmænds-Pladser
;

h) 5 Rd. for fattige Bonder, som fremfor andre befindes at

opdrage og danne deres Bdrn til Flittighed og Hus-Orden; i)

for den Tjeneste-Karl, som i fulde 5 Aar haver tjent velpaaet

Sted, 15 Rd. til Brudegave og til en Tjeneste-Pige paa lige Vilkaar

10 Rd. ;
k) for dem som bedst dyrke sin Have, 3 Rd.

; 1) for

dem af Almuen, som meest lægge Vind paa nyttig Gjodsel, 2 Rd.

Da nu disse Poster erfares at være af den Omfang og

Vigtighed, at de fortjene udforlig at forklares med sine

Grunde og Omstændigheder, saa vil Kammeret have sig

forbeholdet til sin Tid at nedlægge nærmere Forestillinger,

grundede paa de, foruden den egentlige Commissions-Act, til-

lige, ved Commissionen indhentede Efterretninger, og geleidede

med egne Betænkninger og Eragtninger, om hver Post især.

De af Commissionens Forsiage, hvorved endnu Intet kan fore-

tages, angaaer fornemlig Folkemangelen, Fiskerierne,

Handelen, Agerdyrkning, Qvægavling, og endeel
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indvortes oeconomiske Indretninger. Derimod ere an- f77£_,
a

.

dre af den Beskaffenhed, at efter indhentende nærmere Efter- 21. Martsø
retninger det Eornodne vel kunde foranstaltes, hvortil især kan

regnes M e d i c i n a 1 - A n s t a 1 C é r n e , saavel ' som Baadenes
Bemanding, Havnenes Opmaaling og Græsmarker-
nes Rogt, hvilke sidste Punkter ere en Deel af Fiskerie-

Handels- og Agerdyrknings - Anstalterne. I Henseende til de

sidstanforte Poster indstilles: At Kammeret desangaaende,

naar samme forst er forsynet med alle behovende Efterretnin-

ger, maa foie de fornodne Anstalter, og i Særdeleshed: 1)

s fige at faae Medicinalvæsenet indrettet paa en fordeelagtig og

Nytte bringende Maade, samt overlægge, pm 2) den sbndmorske

•^aadbygningsmaade saavel som Seilads og Fiskemaade der-

kaiv fblges; ligeledes 3) at besorge Havnenes Opmaaling og

duelige Folk at bekomme, saavel som 4) at foranstalte

Græsmarkernes Rogt, for at see hvorvidt man i det mindste

Kunde bringe en Præliminair-Anordning d« rom i Stand, ol>- det

s^a meget hellere, som man har Renterne af de4100Rd. ("som
(lci t almindelige Handels-Compagnie for Islands mislige Provi-

dering i Aaret 1768 har maattet betale) herpaa til Opmuntring
at anvende (Forestill. 22. Septbr. 1773). — Vestind. Guin.

^ente- og General - Toldkammers „Islandske, Fmmarkske &c.

^restill. og Resolutioner, fra 6. Mai 1773 til Aarets Udgang
1774" 22, Nr. 16. — Resolutionen er trykt i Isl. Maanedsti-
lleuder3. Aarg. (1776), S. 115—116, jevnf. S. 180. J. Erich-
Sens »Forberedelse" til Olavii Reise, S. xv—xvi.

"i
* 1 1 1 iii Uv)1j , j jJJ j r j ( i i-Hi i i~.

Vi have med megen Velbehag ladet Os foredrage
^ enne Relation i Henseende til Commissariernes For-
r^tning udi Island, og ville herved authorisere General-

^dkan^meret til at gjore de Indretninger og. Forbe-

ninger, iSOm efler nærmere Undersbgelse kunne tjene

^

at °phje]pe dette Land i alle Henseender. Iligemaade

- •

"e Vi allern., at Kammeret strax gjor Begyndelse
me d at faae' Medicinalvæsenet bragt i bedre Stand; at

0VeHllagge
, ihvorvidl den sdndmbrske Baadebvgnings-

°g Fiske- Maade, saavel som Seilads, i Island kan fbl-

i J I

)

^s;
af( føS8r|& Havnenes Opmaaling og det dertil

Henhbrende;
at foranstalte Græsmarkernes Rogl, og

0vngt foreslaae Alt, som kan tjene til Landvæsenets
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774. Forbedring, saavel som til hele Landets Opkomst. Chri-

sliansborgs Slol den 21. Marlii 1774.

Marts. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thoda],

ang. Præsternes Offer og Accidentser. Khavn

26. MartS 1774. — Canc. Brevb. for 1774, Nr. 401,

S. 359—360. /

P. M. Da nogle Præster paa egne og det ovrige Skal-

holts Stiftes Præsteskabs Vegne udi en hertil for nogen Tid .

siden indkommen Ansogning have begjert, at det maatte

vorde befalet og fastsat, hvad de maatte oppebære af

Bonderne, saavel i Olfer til Hbitiderne, som for andre

Extra-Forretninger
,

og derudi Ungdommens Confirma-

tion med Præparationen dertil indbefattet; saa skulde

man i Anledning heraf, og efter General- Kirke - Inspe-

ctions-Gollegii Betænkning, tjenstligst have Hr. Stiftbe-

falingsmand tilmeldet, at uagtet det var at onske, at

Præsteskabet paa Island kunde paa enslags Maade for-

hjelpes til taaleligere Vilkaar, ansees det dog for be-

tænkeligt, at regulere noget Vist i en saa betydelig

Sag, forend Muelighedeu og Maaden nærmere af ved-

kommende verdslig og geistlige Ovrighed der i Landet

er bleven undersogt og indberettet; dog at der, i hvor

det gaaer, Intet maa fordres for at præparere og con-

firmere Ungdommen. Gancelliet den 26. Marlii 1774.

Marts. Reskript til Stiftbefalingsinand Thoda], ang.

Anvendelse af Inventariepenge til en Kirkes Byg-

ning. Christiansborg 30. Marts 1774. — Norske

Tegn. XL, 298b-299.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi en til

Os indkommen Memorial haver Præsten til Holum og

annecteiede Menigheder udi Rangaavalle Syssel og •

Skalholts Stift paa Vort Land Island, Hr. Halfdan Gis-

lesen, allerund. andraget, at Kirken ved bemeldte Holum

Præstekald ikke alene skal være bleven saa broslfældig,
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at den hoilig trænger dl en hastig Reparation, menskai 4774.

endog tillige være saa Uden, at den ikke nær kan ind- ^TT^
30. Marts.

romme Menigheden, siden Annex- Kirken Midbæle blev

afskaffet, og dens Menighed befalet at sbge Hovedkir-

ken; og som han ikke selv har Formue nok til paa

egen Bekostning igjen at opbygge ermeldte Holum Kirke,

som desuden allerede skal være ham næsten 20 Rd.

skyldig for dens Vedligeholdelse, samt nbdvendige Or-

namenters og Instrumenters Anskaffelse; saa haver han

derhos alleruud. begjert. at det maatte tillades ham til

Kirkens Opbyggelse af ny at bruge de i hans Forvaring

værende Penge, som efter Beretning skal være 54 Rd.,

og som er Belbbet af de efter Vores under den 30.

Maji 1766 til daværende Stiftbefalingsmand over Island

ergangne Befaling bortsolgte Invenlarii- Qvilder , enten

ganske elier endeel deraf. — Thi give Vi dig herved

tilkjende, at Vi, i Anledning af saadan allerund. gjorte

Ansbgning og Begjæring, samt efter din saavel som

Os elskelig Biskop Hr. Finnur Joensens derover givne

Erklæring, hvorom Vi have ladet indhente Vores Gene-

ral- Kirke- Inspections-Gollegii Betænkning, allern. have

bevilget, at Supplicanlen maa forundes en Summa af

bemeldte Penge fra 42 til 20 Rd., ligesom Fornodenhed

fordrer, hvorimod han skal være forbunden, med Til-

stod af egne Midler, at opbygge Kirken forsvarligen,

hvorom, naar det er skeet, Relation til bemu Vores General-

Kirke -Inspections- Gollegium af dig og vedkommende
Biskop skal udgives. Derefter du dig allerund. haver

at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at t II—

kjendegive. Befalendes &c. Christiansborg den 30.

Martii Anno 4774.

Kongelig Resolution ang. Besigtigelse af det Aprii.

kongelige Jordegods i Skaptafells Syssel. Chri-

- Stiansborg 5. April 1774 1
. — I Toldkammerets Fo-

'kgl. Resol. 28. April 1777.

4* /

/



52 Kgl. Resol. aug. db kongelige Godser.
I

, * .-mir

177,4. restilling 26. Marts bemærkes, at Thykkebæ Klosters Gods i

5.' April. Aaret 1755 blev forpagtet til Sysselmand Thorstein Magnusson

paa det islandske Interessentskabs Tegne for 94 Rd., istedenfor

den ældre sædvanlige Afgift 160 Rd. , hvorved da tillige blev

bestemt , at Bcmdferné skulde nyde forholdsmæssigt Afslag i

deres Afgifter, og til den Ende en Besigtelse over Godset fore-

gaae. Men denne Besigtelse blev ikke iværksat, paa, Grund

af Kotlugjå's Udbrud, forend 1756 og 58, og. fandtes da util-

forladelig, og da Forpagteren forestillede det Tab, han havde

lidt, blev ved kgl. Resol. 9. Mai 1757 det Halve af Afgiften

af alle Kongens Jorder i Skaptafells Syssel eftergivet i 2 Aar.

— Bonderne havde fra 1755 nydt forholdsmæssigt Afslag i

deres Afgifter. Da man nu onskede Afgifterne forhoiede, be-

ordrede Rentek. 6. Mai 1769 en ny Besigtelse ved Landfogden,

hvilken denne nedsendte 11. Novbr. s. A., idet han erklærede,

at have bygget sin Vurdering paa Landets to Hoved-Nærings-

veie, Hobjergning og Fiskerie, usaaledes , at Afgiften paa de

Jorder, der savne Fiskeriet, er ansat fra 8, 10 til 15 Alen,

men paa de, som tillige have Fiskerie, hoist til 20 Al. af hver

Malkeqvilde, som en Gaard med Ho" eller Græsgang kan for-

sørge".
; -r Resultatet af Besigteisen vai"r i

-: c° ^nins^anÅ

1) for Thykkebæ Kloster :

a) gammel Afgift: Landsk. 66 Hdr. 114 Al. Qvild. 188 '/a

deraf SSVa Qvilde godtgjort den kongel. Kasse, 12 a
/s

omkomne hos de forarmede Bonder, 2yt hos Forpagteren,

c) den af Landfogden foreslaaede Afgift:

Landsk. 81 Hdr. 70 Al. Qv. 110.

Hvorefter Indtægten af Godset vilde istedenfor 80 Rd.

i

blive
;
200 R<fc- )(i ;ii (j..;;, i^il S/U i i -.i .m l . /d

2) for Iurkebæ Klosters
.

, . enotø '

al gammel Afgift: Landsk. 45 Hdr. 114 Al. Qv. 141

b) 1769 Afoift ... — 34 — 99 Va — - 78%
•"I " i L^i'v\'^ J ii Jiylc oiJii'iii'titu/iuOj, ,#o .'•jj'i'i hj

32 Vå Qvilde ere betalte den nærværende Forpagter; IV«

.

indestaae hos ham selv ; altsaa hr>re til Godset 112

' c) den nu proponerede Afgift: Landsk. 58 Hdr. Qv. 78 Va

hvorved Kongens Indkomst, istedenfor 80 Rd., vilde

--ru:
bHve 136 Rd, Itøtø^g { z ^ih-lici

3) for Flogu Jorder: "
.

" a) gammel Afgift: Tandsk. 13 Hdr. 30 Al. Qv. Mfé*
b) 1769 Afgift ... — 4 — 95 - — 10

.TTTI Ifiqk

•
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2'/i Qvilde tilhorte Forpagteren, 23 vare forkomne.

c) den nu foreslaaede Afgift: 10 Hdr. Qv. 7'A.

hvorved Kongens Indkomst, istedenibr 20 Kd. 48 Sk.,

| f; |

vilde blive =28 Rd. 4.8 Sk.
|

Landfogden erklærede, at. Jorderne vare i en bedre Stand

end 1735 - 36. Men da det Norske Kammer under 11. April

1772 ansatte Jorderne til Forpagtning efter denne Besigtigelse,

indkom en almindelig Besværing fra Leilændingeme, der nu

forlangte en ny Besigtigelse, navnlig udfort af Laugmand Bjorn

Marcusson, hvori Stiftamtmanden og Amtmanden ogsaa gav

Bondeme Medhold. — Yestindisk-Guineiske Rente- og General-

Toldkammers
<£
islandske, finmarkske, fgeroeske og,gronlandske

Forestillinger og Resolutioner fra 6. Maji 1773 til Aarets Ud-
gang' 1774" 22. Nr. 17.

'

-

h ,

Efter dc licri anforle Omstændigheder ville V. al-

lern. 1) at Laugmanden i sondér og oster Laugdom-

toet, Bjorn Marcussen, med liltagne 6 Mænd, hvilke

^ges af eedsvorné Laugretsraænd paa Stedet, om disse

fiavéå, og hvis ikke, da tages i Eed til denne Forret-

ning, forelager en Besigtelses-Forretning over Tychebæ

°8 Kirchebæ Klosters, samt Fléiye [rat. Flogu) Jorders

Godser, ved hvilken Besigtelse bemeldte Godser o"

Jorder blive at (axere og ansætte til den hoiesle bil-

ise Afgift, som Bonderne efterdags skulle være plig-

u£e at svare, samt derefter at fastsætte, hvad Godser-

ttj&s Forpagtere igjen bor svare til Vores Casse, hvilket

ei niaa være under, men vel saa meget over, hvad nu
Vapes, som Billighed, kan medfore. Og som den af
^ aiulfogden Schule Magnussen over "delte Gods in Anno

JW forfattede Jordebog, og den Beregningsmaade,
uvorpaa samme er bygget, bliver at lægge til Grund
Ve d denne Besigtelse, for derefter at kunne rigtig be-
stemme, hvorvidt hver Gaard er i den Tilstand eller

som samme tilholder, saa haver Landfogden, der
ar forreUel den forrige Besigtelse, at tiltræde og be-

&«i uuige med Laugmanden, nærværende Besigtelses-

°r*retning, og det især paa den Maade, at han tillige

er Proponent ved denne Forretning, som den, der bedst

1774.

5. April
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1774. kjcnder, og kan gjoro Rede for de Grunde, paa hvilke

5. April.
jian j, ar bygget hans forrige Forretning. Sysselmanden

paa Stedet skal ogsaa, for efter sit Embedes Pligt at

gaae Laugmanden og Landfogden tilhaande med al

mulig Oplysning, ei alene bivaane Forretningen i egen

Person, dog uden Votum, og underskrive samme, men

oc anvise os udmelde de bekvemmeste Mænd i hver

Thinglaug, der skulle bruges som Syns- og Taxations-

mændj hvilke bor be-edige forud al den Forklaring og

Udsagn paa de dem af Laugmanden og Landfogden

under Forretningen forelæggende Spbrgsmaale, angaa-

ende hvad Antal af Creature Jorderne kunde fode,

samt al deres ovrige Reskaffenhed, i det Tilfælde, naar

Syn eller Granskning ei findes fornoden at tages der-

paa; men derimod forst bag efter, naar saadan Syn

og Granskning tages. Naar dette er saaledes skéet,

. ligner og ansætter Laugmanden og Landfogden Afgiften

paa Gaaidene, saaledes som de kunne eragte at være

paa den ene Side billigt og taaleligt for Rbnderne, og

paa den anden Side passende med Vores Interesse,

og skulde de da blive af saa ulige Tanker om nogen

Gaards Ansætning, at de ei kunne forenes derom, an-

fores saadan deres Dissensus med sine Grunde, dog

ikkun kort og præcise, i Forretningen, hvorover da ved-

kommende Amtmand postviis meddeler sin Retænkning,

Alt til Kammerets nærmere Overveielse, som siden ef-

ter Omstændighederne skal udvirke Vores allern. Re-

solution; ligesom og den Deel af Godset, som mulig

ei kunde ved denne Resigtelse blive ansat til den fulde

gamle Afgift, bliver siden hvert 5. Aar at besigte af

Sysselmanden og liltagne Mænd, indtil den hbjeste Af-

gift, som haver været, kunde erholdes. — For denne

sin Forretning nyder Laugmand Marcussen af hver

Klosterholder 4 Rd., af Forpagteren af Flbye Jorder 2

Rd
,
og af de Rbnder, som have begjært Resigtelsen,

hver Skattebonde 3 Mk., og af hver anden Ronde, som

ikke svarer Skat, 24 Sk. Courant, men Resigtelses- og
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Taxationsmændene nyde ingen Betaling, da de skulle 1774.

tages inden hvert Thinglaug, og ved sammes Slulning^ .'T~ f^T,'

b. . 5. April,
e-edige hvad de bor; og dernæst ville Vi: 2) al Kam-

meret allern. skal være authoriseret al instruere ved-

kommende Amtmand om de ifolge denne allern. Befa-

ling videre behovende Forholdsregler og Foranstaltnin-

ger, som ved Besigtelses- Forretningen, og til sammes
bedst muelige Drift videre maalte agtes nbdvendige at

besorge iværksatte.— Det i Anledning af første Post Os

forelagde Reskript til Laugmand Bjora Marcussen og

Landfoged Schule Magnussen folger herved med Vores

allern. Underskrift igjen tilbage. Christiansborgs Slot

den 5. April 1774 1
.

Convention mellem Handels - Compagniets In- 8 - Aprtf«J

teressenter. Khavn 8 April 1774. - bngmai-Af-

tryk 44 Sider i 4*% Khavn 1774 hos J. R. Thiele:j Rubr. hos

Schou V, 425. — Uddrag.

Convention imellem Interessenterne udi det kongl.

oetroyerede almindelige Handels- samt Islandske og

Finmarkske Compagnie, forfattet efter Beslutning i Ge-

neralforsamlingen den 21. Martii 1774, og af samtlige

Interessentere eenstemmig samtykt i Generalforsamlingen

den 8. April næstefter.

Efterat det almindelige Handels • Compagnie ved

kongelig allern. Octroy af 15. Augus t i 1763 var bleven

0vcrladl den islandske og finmarkske Handel, samt
^ r°nlands Beseigling tillige dermed blev forbunden;

°S denne Handel saaledes tilfælles i fulde ti Aar med
^adelig Lykke for Interessenterne er bleven dreven

°8 fortsat: saa have endelig velbemeldte Interessentere
1 Generalforsamlingen den 21. Martii sidstleden paalagt

°s Underskrevne at forfatte' en ordentlig samlet Gon-

Denne Resolution er meddeelt Stiftamtmand Thodal og

Amtmand Stephensen, ved Toldkammerets Skrivelser 16.

APril 1774 (Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 680-681).
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venlion, Reglement og Forening, der saavel for nuvæ-
'^Jfl')^!?. * ) I / fil' » I I I I * ) I i *• *

# *

rende, som efterkommende lnteressentere uden For-

skjel, indtil, ifølge af eflerslaaende 37. Post, i General-

forsamlingerne, efter de tleste Stemmer, ordentlige

Forandringer skeer, skal være og blive . os samtlige

lnteressentere en ubrydelig og uforanderlig Regel og

Rettesnor:

1) Da man efter noiest muelige Undersog-

ninc har befunden, at den til den almindelige Handel,

ifolge udstædte Actie-Breve af 41. Junii 1764, indskudte

Capital 300,000 Rd. er formindsket til den Summa

Og den efter samme Actie - Breves For-

mæld i bemeldte og næstfolgende Aar,

til den islandske og finmarkske Handel ffl97fl0v)

indskudte Capital 300,000 Rd. ligesaa er
>19}fl9gg919 }.

forringet til en Summa af Rd. 259,490.
" 1 —1

.
.

i _

Tilsammen Rd. 286,260.

Saa at der, efter en denne Convention vedfoiet Calcule,

forfattet saaledes, som om Compagniets Efiecler strax

skulde realiseres, ikke kan bestemmes mere til Fonds

med nogen Vished end . Rd. 286,000

eller pr. Actie . . . Rd. 286,

hvilken Evaluation skal keuges til Grund som Compag-

niels Capital ved Boaernes Indretnim* herefter. Men
ri'jyoul nit*/ < <hl \\.'wv.v.t\ .gi mis / R) .n'J'mf; ^ ;

•

*
•
i

da denne Capital langt fra ikke er tilstrækkelig til at

grunde den islandske, finmarkske og gronlandske Han-

dels Fortsættelse paa: saa bliver det af samtlige Com-

pagniets lnteressentere vedtaget, at der herefter ikke

skal drives nogen anden Handel end den forommeldte
kffc* | • | I ff *^ *j l * * t C \ f f"^ f "\ l I I I I I I ! I I 1 I / ^ I I I I | I 1 i I . I 1 , I > 1*1 4 .

.
1 J

paa Island, Finmarken og Gronland, saa at, hvis. af det

almindelige Handels - Compagniets udestaaende Fonds

indkommer, bruges alene til derpaa hæftende Gjælds

Afbetaling og til Vedligeholdelse .af den gronlandske

Handel, men som meldt til ingen anden Handel. —
2) Compagniets Plads, med derpaa værende Bygnin-
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ger og Indretninger,- holdes paa dét bedste og der* 4774.

hos menageerligste. vedlige, mens videre end allerede April,

skeel er bygges ikke, den behovende Smede, som til

Skibsbygmester Erich Eschildsen tilligemed Skibsbyg-

gerverfet ved Contracl i Forpagtning er overladt, und-

tagen. Skibsbyggerverfet bliver efter bemeldte Gon-

tracts Udlob igjen stillet -til ny Forpagtning. — "3)

De 6 Skibe, som Compagniet endnu eier og nodvendig

behover til den grbnlandske Handel, forblive derved

og conserveres dertil paa det bedste og menageerligste,

dog maa ingen Hovedreparation ved noget Skibs Gor-

pus, som vil koste over 200 Rd., foretages, fbrendsaa-

dant, forst i en Generalforsamlipg er foredraget, og

Overslag derover er fremlagt. — i) Handelen paa

Island, Finmarken og Gronland drives af alle Kræfter,

saavidt nmeligt være kan, tiL Interessentskabets For-

deel og Nytte, hvortil man maa forvente allern. Godt-

gjbrelse og Understottelse af Hans, kongelige Majestæt, i

betragtning af del Indgreb, som er ulfoiet Compagniet
1 dels Handel af fremmede Nationers Fiskere, i Anled-
nmg at' den Forandring, som er gjort i Octroyens 13.

°8 I I. Artikel, saavel som og i Betragtning af de store

Fataliteter, Compagniet haver haft, formedelst Faarenes

^°d i Island og Fiskeriernes Mislingelse i Finmarken,

Pa a Grund af det Lbfte som Hans kgl. Majestæt allern.

har behaget at give Interessenterne ved Octroyen, og

Anledning af Interessenternes derom indgivne allerund.

Ansbgning Imidlertid vil det dog paaligge Oirecteu-

S saavidt det staaer til dem eller dependerer af

res Foranstaltninger, at lægge alle muelige Hindrin-

Se > i Veien for den overhaandtagende Snig- Handel af

ømmede Nationers Fiskere med Indbyggerne, saavel
1 kl.and og Finmarken som Gronland. — 5) Compag-
mets Direction skal herefter bestaae af 5 Direcleurery
SOm n^de hver aarlig et Honorarium af 200 Rd., og
^erforuden 10 p Ct. af den Avance som Handelen og

spareisen af Assurance -Præmierne maatte kaste af
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1774. sig, ifolge den aarlig af Bbgerne over Compagniels Til-

8. April, stand forfattende Balance. Men skulde disse 10 pCt.

*~ overstige 1500 Rd., som blev for hver Directeur, oven-

meldte bestemte Honorarium af 200 Rd. iberegnet, ialt

500 Rd. aarlig, nyder de dog ikke mere enhver for sig

end som meldt ialt fem Hundrede Rigsdaler aarligen.

Af disse 5 Directeurer bliver fire af Kjbbmands-

Standen og een Lovkyndig. — 6) Saasnart denne

Convention er antaget, bestemme Interessenterne en

Generalforsamling 14 Dage derefter, for at vælge Direc-

teurer, hvilke alle vedblive Direclionen udi 3 Aar, med

mindre en af dem ved Dbden maalte* afgaae, da en

anden i hans Sted i næstfølgende Generalforsamling

igjen udmeldes og vælges. Efter bemeldte 3 Aars

Forlob udgaaer een af Kjbbmands-Standen og den lov-

kyndige Directeur; den af Kjbbmands Standen ved

Lodkastning. Derefter afgaaer aarlig een af Kjbbmands-

Standen, ligeledes ved Lodkastning^ saalænge to af de

fbrste Gang Valgte ere tilbage, siden afgaae de efter

Anciennité og den Lovkyndige alletider hvert tredie Aar.

I de Afgaaendes Sted gjor Directionen Proposition til

et nyt Valg, til hvilken Ende den forud opsætter en

Liste paa alle de lnteressentere af Jurister og Kjbbmænd,

som ere skikkede til at komme paa Directeur- Valg,

hvilken Liste Directionen lader omsende ved Compag-

niets Bud til Interessenterne, paa det at de, som ikke

,
vil være valgte, kan erklære sig. Directionen propone-

rer derefter 7 af Kjbbmands-Standen og 3 Lovkyndige

(om saa mange ere), hvor af Interessenterne ved trykte

Voterings-Billetter vælge i de Udgaaendes Steder. De
" afgaaende Directeurer maa tilligemed Andre komme paa

Valget om de ville; mens Ingen maa komme paa Valg

til Directeur, uden at han idetmindste eier 4 Actier i

Gompagniet. Dog kommer denne Omstændighed ved

fbrste Valg af Directeurer ikke i Betragtning, efterdi

enhver Interessent her i Staden boende, Lovkyndig el-

ler Kjbbmand, er berettiget til at komme paa Valget.
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Men for at forekomme Mislighed og ufornbden Vidtlbf- 4774.

lighed ved berbrte fbrste Valg, forfares og fremlægges 8. April,

i forestaaende Generalforsamling den 8. hujus en Liste

over bemeldte Interesseniere, hvorpaa enhver Nærvæ-
rende behagentlig kan give deres Mening tilkjende, paa

det at, forinden de 14 Dages Forlob, ordentlige Vote-

rings-Lister over de lnteressentere, som ei have frasagt

sig Valget, kan blive trykte. Imidlertid formodes dog,

at ingen Interessent uden god Aarsag vil undskylde sig

for Directions Betjening. Ingen uden den, som. er Par-

ticipant og derfore i Compagniets Boger antegnet, kan

mode i Generalforsamlingerne. Ei heller maa nogen

her i Staden boende Participant lade mode for sig,

flied mindre han beviisliggjbr sit lovlige Forfald, og da

til en anden Participant giver sin Fuldmagt. Saaledes

kan Damer og Umyndige, som ikke vel selv i General-

forsamlingerne kan assistere, ligeledes befuldmægtige
en anden Participant for sig at votere, dog paatager

fogen sig at votere for flere end tvende Participantere

;

de bvrige uden for denne Orden erhvervede Vota bor

ikke fremkomme, mindre ansees eller protocolleres. da
lngen Participant hverken for sig selv eller andre, i

hvad Begivenhed det end maatte være, ved Generalfor-

Saml'ngerne kan have flere end 3 Stemmer. Stiftelser

kan lade deres Forstandere mode, og votere efter deres

Andeel
i Compagniet og den herunder anforte Orden.

Saa er ogsaa for god Ordens Skyld vedtaget, at Mer-
renterne, naar de mode i Generalforsamlingerne, maa
ved

Ankomsten, i Overværelse af een af Directeurerne,
levere

tø Bogholderen, eller i hans Forfald til Underbog-
holderen, deres Gonvocations-Billet, med Paategning hvor
mange Actier de have for sig selv og for Andre, hvis

skriftlige Fuldmagter tillige maa forevises, hvorefter.

m kehbrige Voterings-Billetter leveres. En Interes-

sent, som eier 1 eller 2 Actier, haver een Stemme, fra

3 til 5 Actier tvende Stemmer, fra 6 Actier og derover
3 Stemmer, og i hvor mange Actier end nogen Inter-
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47744 essent irt^Otøi ^Ve, enten for sig- selv eller andre til-

8. April. Ha 0) tillades ham do- ikke at have flere, i hvad Begi-

venhed det end maalle være. end tre Slemmer. —
Directeurerne have i Generalforsamlingerne over deres

egne Proponenda ingen Vota. — 7) Til Cornpagniets

forende Boger og Regnskaber at revidere, bliver

ogsaa i Generalforsamlingen efter Direclions - Valget,

uden noget Forslag dertil af Directeurerne at gjo-

res, ved cft» frit Valg (hvorved de .valgte Directeurer

dog ikke have at stemme) efter fleste Stemmer 3 af

Interessenterne udnævnte, som kunne eragtes bekvemme

til paa det nbieste at gjennemgaae Directionens aflæg-

gende Regnskaber, samt prove og bedtfmme, og efter

Omstændighederne udsætte Directionens foretagne Hand-

linger til nærmere Erklæring og Generalforsamlingernes

paafølgende Decision: til hvilken Ende dennem éi alene

alle Boger, Cornpagniets Affaires vedkommende, bor

overleveres, men Bogholderen og ovrige Cornpagniets

Betjente skal endog være forbundne til, i omsporgende

og andre Tilfælde, at vise dem al muelig Assistance, og

ellers give dem de fornb'dne og mest tydelige Oplys-

ninger. Af disse Revisores afgaaer efter fårs te Aars

Forlob een, og det paafolgende Aar atter een af de fårs te

Gang Valgte ved Lodkastnmg, og siden hvert Aar een,

efter* »Anciennité i Embede, da en anden i den Afgaa-

-endes Sted ved fleste Stemmer af Interessenterne ud-

vælges, og dependerer det aldeles af samme, at votere

-paa den Afgaaende igjen. For deres Umage og Tids-

spilde nyde hver for sig aarlig et llonorarium af 100

Rd. — 8) Samme Directeurer, saavel som Reviso-

res, skulle pligtige være paa Ære, Tro og gode Love,

. med al muelig Flid og Nidkjærhed al forestaae Direc-

tionen og besbrge Revisionen, samt altid paa det flit-

tigste, omhyggeligste, retsindigste og bedste, som de

del vide og forstaae, iværksætte samt paasee Cornpag-

niets Handels og Bedstes Befordring, uden Hensigt til

egen eller andres private Interesse, men ene og alene
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' ade Compagniets Fordoel og Nytte være Maalel og Gjen- 4774.

standen for deres Handlinger og Bestræbelser, saavol ved 8 - April.

Directionen som Revisionen, altifolgeOctroyerne og denne

konvention, samt Generalforsamlingernes 'Beslutninger,

hvorimod de, naar de AH dette iagttager, ilike en par-

ticulair bor belastes med Noget, som vedkommer detø

hele Compagnie, langt mindre paakastes Ansvar om
deres Foretagender ikke lykkes, saalænge de, som meldt,

ikke strider imod de kongelige allern. med deelte OGn
*v°yer, Convenlionen og Beslutningerne. Handle de her

Ufipdj blive de CompagnieL med deres private Formue
^0r al Skade efter lovlig Omgang ansvarlige. Directeiin

,01,ne samles paa vedtagne Steder tvende Gange om
^Sen, eller saa ofte Compagniets Forretninger det ud-

fordrer, paa det at alt Forefaldende kan foranstaltes og
•

lværksæltes saa betimelig, som Nødvendigheden det

Udkræver. Og bliver i Diredions-Samlingerne, som i

del mindste maa bestaae af 3 Membra, ved forefaldende

ulige Meninger, Beslutningen lagen efter fleste Stemmer,

dog at liver Direcleur i saadanne deres Samlinger ikke

|
haver mere end een Stemme, i hvor mange Actier han

ead maatte eie. Men den eller de overstemte Directeurs

kan uformeent i Directionens Resolulions-Protocol skrift-

Wj5§6 nedlægge deres Mening i omtvistende Sager.

Directionen maa lade holde den ovenmeldte Pro-

1
tocol, som behorig maa være gjennemdraget, pagi-

|
noret og af Revisores forseglqt, og derudi strax lade

J

indfore alle dens tagende Beslutninger i Compagniets

l Anliggende, som af Direoteurerne maa underskrives.

j
Wgemaade skal i bemeldte Protocol in extenso indfores

j
,

alle deres til General-Forsamlingerne gjorende Proposi-

l tioner. Saa bor de ogsaa lade holde rigtige Copieboger
r til deres Ordres og Foranstaltninger, samt den ganske

|
Correspqnd-ence, og maa ingen Direcleur sig Noget paa

I
e
8.en Haaml alene foretage, som de bvrige ere ubekjendte

• eller i Forsamlingerne ikke er bleven ventileret og

|
besluttet, mindre: jnaa Nogen af dem holde for sig selv
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1774. noget Brev, Memorial, Forslag eller Efterretning, som
8. April. Compagniet i Almindelighed vedkommer, men alt saa-
0̂0^ m̂̂

dant, af hvad Natur og Beskaffenhed det end er, skal i

indleveres i Forsamlingerne og bevares i Gompagniets .

Contoir. —« 9) Ingen Participant skal formenes den

Kundskab , som han om sine Actiers virkelige Værdie

af Gompagniets Boger maatte forlange, naar han sig

derom til Directionen melder, som strax skal lade ham

meddele saadan Efterretning. — 10 Alle de til Island,

Finmarken og Grbnlands Beseigling behovende Skibe,

saavidt Compagniets egne til den sidste ei kunde til-

række, befragtes ligesom hidindtil paa en dertil hvert

Aar i Januarii Maaned holdende Licitation, men hvad

Skibe, som saaledes ikke kan erholdes, befragter Direc-

tionen derefter underhaanden paa det menageerligste

og bedste. — 11) Alle Vare, som behoves til Udred-

ningerne for Island, Finmarken og Grbnlands Beseig-

ling, besbrges ligeledes ved offentlig Licitation, und-
|

tagen saadanne, som Compagniet efter indgangne Con-

tracter er forpligtet at modtage hos visse Leverandeurs,
i

og de Sorter der ere saaledes beskafne, at de maa I

kjobes af Vedkommende underhaanden, eller og at Pri-

serne ved Licitationerne maatte falde saa hbie, at de

ikke for Compagniets Regning bor tilslaaes eller antages.
,

I hvilket Fald Directionen efter Omstændighederné enten

selv i Compagniets Navn og for dets Regning forskrive

• samme fra behbrige Steder, eller og paa bedste og

billigste Maader underhaanden see dem anskaffede. !

Men skulde Directionen findes herimod at handle, ved at

præferere nogen eller nogle af dens Medlemmer til Leve-

rance af private Hensigter til Compagniets Skade: da bor 1

samtlige Directeurer betale i Mulkt til Compagniets Fattiges

Cassa 10 pro Cento af Varenes Belbb. Ved offentlige

Licitationer derimod kan saavel Directeurer som alle

andre Lysthavende antage Leverancer som mindst by-

dende, naar Directionen ellers finder det convenable

for Compagniet at approbere Budet. — 12) Expeditio-
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neme til Grbnland bor skee i Martii og April Maaneder, 1774.

naar Vinteren det ikke forhindrer. Ligeledes til Island 8. April,

og Finmarken fra Udgang April, og derefter, saaledes

som Havnenes Beskaffenhed det udfordrer, for næst

Guds Hjælp at komme til og fra Landene i rette Tid. —
43) Med Relour* Vårene fra Landene ordinerer Direc-

teurerne Skibene at hengaae hvor de det for Debiten

og de hoieste Priser for bedst befinde, hvilket man maa

overlade til deres Godtbofindende , efter forefaldende

Conjunclurer, som redelige og for Gompagniets Bedste

vigilerende Mænd. Men der maa om ingen Vare

sluttes nogen Coniract saaledes, at Gompagniet der-

ved bliver betaget Ret til at sælge til Andre paa

samme Sted eller andre Steder, ei heller maa directe

fra Island, Finmarken eller Grbnland, afgaåe noget Skib

med Fisk til Elven, efterdi Kjobenhavn alene bor være

en Stapel af bemeldte Landes Producter, især af Is-

lands Torfisk, hvorfra omliggende Steder og Lande

kan forsynes: en Herlighed, som nbie bor holdes

over. — 44) Til at sætte Taxt paa de Vare, som hid til

Staden ankommer, og hvorefter de af Skibene eller

Pakhusene skulle udsælges, udnævner Generalforsam-

lingen hvert Aar fire Interessentere af Kjbbmandsstanden,

som, naar Skibene hjemkomme og de fornbdne Efter-

retninger fra Landene indlbbe, tilligemed Directeurerne -

sætter samme; hvorved Directionen dog bor agte paa,

naar Taxten, som meldt, er sat, at intet Forkjbb af en

eller anden enkelt Artikel, især af Tran, enten afDirec-

teurer eller andre enkelte Handlende, i hele Parlier skeer,

da der vel kan findes de, som, underrettede om Hval-

og Robbe- Fangstens Udfald, samt andre indlbbende

Omstændigheder, dejpaa maatte finde Speculation, hvilken

Foraudring af Gonjuncturerne Compagniet enten selv

kunde nytte, ved derefter al forhbie Taxten, eller og

lade saadan Fordeel blive almindeligere iblandt Stadens

Handlende, som til anden Tid skal gjengjelde Gompag-
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-1774. niet saadant. Skind-Vare, Barder, Duun med videre,

S. April, hvorpaa ingen Taxt kan sættes, sælges ved offentlig

Auction, ligesaavel som Uldengodset. Paa samme Maade

forholdes og med smaahuggen Kjod, ifald, som Gud

forbyde, Qvæg-Sygdommen her i Landet igjen skulde

indfalde. Maatte noget betydeligt Partie af Fiske &c.

"blive tilovers, som ikke fandtes paa anden Maade til

Fordeel at kunne employeres, berammes det, hvert Aars

Martii eller April Maaned, til Auction, ligesom og den

overblevne Tran, naar den er over 300 Toncler, hvert

Aars Julii eller Augusti Maaned. — 15) Compa^niet staaer

selv Risico over Stien for alle de det tilhorende Vare

og Skibe, saa at derpaa ikke behoves af Directionen

at- besbrges Assurance, med mindre saadanne Omstæn-

digheder maatte indtræffe, al Directionen fandt for nbdig,

at lade et eller andet Skib eller Ladning forsikkre, da

det staaer den frit fore saadant at besbrge, dog maa

den tillige i Protocollen anfbre Aarsagerne, hvorfore saa-

danne Assurancer skeer. Over Præmierne, som be-

spares ved Handelen til og fra Gronland, samt ved

Compagniels Skibe, holdes ligeledes, som hidindtil skeet

er, ved den islandske og finmarkske Handel, en aparte

Regning i Hovedbogen. — 46) Til at fore Compagniels

Bbger, holde Cassen og forestaae Correspondencen i

Almindelighed, og ellers forrette hvad i Compagniets

Anliggende forefalder og af Directionen vorder befalet,

samt holde Compagniets Archiv i Orden: er Bogholder

Johann Siinkenberg antagen, som i Henseende til hans

bekjendte Duelighed og hidtil viiste Flittighed derfore

nyder i aarlig Lbn 4300 Rdlr., saml til Ildebrand og

Lys 150 Rdlr. Derforuden lonner Compagniet, 'hannem

til Assislence, Under-Bogholderen C. Ranthrum, som nyder

aarlig 250 Rdlr., samt fri Huns, og aparte for Revisio-

nen af de grbnlandske Regnskaber 100 Rdlr.- dog ere

disse Lbnninger uden Fblge for Eftermændene i Em-

bederne. De bvrige ved Compagniets Conloir behbvende

Betjente besbrger Bogholderen paa egen Bekostning og

l
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Ansvar, saa stiller han ogsaa Compagniet 4000 Rdlr. 4774.

Gaution for sin Tjeneste. Leien af Contoiret betales 8. April*

derimod af Compagniet. — 17) Til at besbrge Mod- ^"^T"

tageisen og Forhandlingen af de fra Island og Finmarken

hjemkommende Vare, og indkræve Betalningen d erfore,

hvilken, ligesom den indkommer, igjen maa leveres til

Bogholderen som Gompagniets Casserer imod Qvittering:

er til Pakhus - Skriver David Wulff antagen, der tillige

besorger de gamle Foustager indkjobt, og ellers for Alt

god Rede og Rigtighed aflægger. Han sælger, som hid-

indtil, Compagniets under hans Bevaring og Ansvar

beroende Vare, ei anderledes end imod contant Beta-

ling, eller og tager Sikkerhed for hvad han ellers ud-

leverer, og stiller, da haneren bekjendt og tilforladelig

Mand, Compagniet for sin Tjeneste ikkuns 2000 Rdlr.

Caution; hvorimod han nyder aarlig Lbn 500 Rdlr. samt

frie Værelser i Compagniets til Leie havende Huus, saa

og aarlig til Brænde, Lys, Skriyer-Materialier samt Koste

og Skuffe, en af Directionen fastsættende Summa. Be-

rbrte Pakhus- Skriver holder paa sin egen Bekostning

og Ansvar een tilforladelig Fuldmægtig, som kan assi

stere ham naar og hvor udfordres. Men ved Skibenes

Hjemkomst faaer han en af de Farende til Hjælp, hvilken

betales af Compagniets Casse i Douceur 50 Rdlr.. —
48) Til at besbrge Udredningerne til Finmarken, og de

Havne i Island hvor Kjbbmænd overligge, er antagen

Pakhus -Skriver Peder Sbrensen, som tillige imodtager

alle de Kornvare, som til begge Handlinger behbves,

staaer for. Formalingen og Pakningen,' imodtager Pak-

Træet dertil, og gjbr for Alt vedbbrlig Rigtighed. Skulde

det derfore befindes, at han imodtog saadanne Vare, *

enten af Leverandeurs eller Andre, der ikke vare saa

gode, eller af den Beskaffenhed, som de burde være,

og ikke strax for Directionen melder saadant: saa skal

han ikke alene staae Compagniet til Ansvar for al heraf

flydende Skade, men endog være anden Straf og Til-

tale efter Omstændighederne underkastet, dog undtages

ir. a. s
'
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4774. herfra det, som af lovlig dertil udmeldte Besigtelses-

8. April. Mænd er undersogt og antaget. Denne Pakhus -Skriver

nyder aarlig Lbn 500 Rdlr., samt frie Værelser i Com-

pagniets til Leie havende Huus, saa og aarlig til lide-

brand, Lys, Skrive-Materialier samt Koste og Skuffe et

af Directjonen nærmere bestemmende Equivaleut. Han

holder, ligesom den forrige, paa egen Bekostning og

Ansvar en Fuldmægtig, og faaer en af de Farende ved

Skibenes Hjemkomst til Hjælp, som nyder i Douceur

derfore 50 Rdlr. For hans Tjeneste stiller han til Gom-

pagniet Caution for 1500 Rdlr. — 19) Til at besorge
* den gronlandske Udredning, samt imodtage de fra

Gronland hjemkommende Vare, lade Spækket brænde

og Barderne reengjbre, Ti!annen sælge, og derfore ind

kræve Betaling, hvilken. ligesom den indkommer, til

Compagniets Casserer imod Qvittering leveres: er an-

tagen Kjbbmanden de Swanenhjelm, som dette Aar fra

Grbnland hid til Staden forventes. Det paaligger denne

Pakhus - Skriver desuden, at have god og tilbbrlig Op-

syn med Pladsen, Pakhuset og Skibene, samt med Bbd-

keriet og de til Handelen og Trannet behbvende Fou-

stagiers Forfærdigelse. Han nyder aarlig Gage 400 Rdlr.,.

saa og for Ildebrand, Lys, Skriver-Materialier med videre,

en af Directionen fastsættende Summa. Han stiller Cau-

tion for 1500 Rdlr. Disse trende Pakhusskrivere o"

Betjente maa
,

ligesaa lidet som andre Compagniets

Betjente, indlade sig hverken directe eller indirecte i

nogen Slags particulair Handel med de farende Skibs-

folk, Kjbbmænd samt andre Betjente, ei heller med is- ,

landske Studentere eller Passagiers &c. Saa maa de
* og ingenlunde handle med Vare, som sendes til eller

komme fra Island, Finmarken og Gronland, under deres

Tjenesters Fortabelse. — 20) Compagniets" Pakhuse og

Plads, for saavidt samme ikke til Tommermester Eschild-

sen ved Contract er overladt, saavel som de Pakhuse og

Lofter, som til Brug for Compagniet hos Particulaire

her i Staden uomgjængelig bor leies: maa ingenlunde

%
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nyttes eller bruges til andet end Compagniets egne MIL
Vares Bevaring

;
fblgelig skal det hermed alvorlig være 8. April,

forbuden, at Ingen, hverken Directeur, Participant, Be-

tjent eller hvem det endog maatte være, maa lade op-

lægge Noget paa Pladsen, Pakhusene eller Lofterne,

uden deraf at svare Leie, som dog i Forveien med

samtlig Directionen bor være accorderet. — 21) Til at

sortere de fra Island hjemkommende Fisk i forste Sort

eller Hamborger-Gading, og anden Sort eller Dantziger-

Gading, er Agent Agerskov antagen, som derfor nyder

aarlig Lbn 800 Bdlr. Hvorimod han bor pligtig at være,

hvert Aarved Skibenes Hjemkomst at undervise tvende

Personer, som Directionen dertil udseer, i Fiske-Vrag-

ningen, saaledes at de derudi kan faae fuldkommen

Indsigt, og i sin Tid blive habile til at forestaae Fiske-

Vragningen her i Staden , eller hvor det for Fremtiden

maatte behoves. Men naar bemeldte Agent Agerskov

afgaaer, nyder den eller de, som siden dertil antages,

en efter Omstændighederne da fastsættende mindre

Lon.— 22) Til at revidere de islandske og finmarkske

Regnskaber er Brygger Sr. Jens Juulbye antagen, som

derfor nyder aarlig Lbn 300 Rdlr. Han giver sin For-

pagt paa Ære, Troe og gode Love, at forrette Revisionen

tilbbiiigen og uden Ophold De af ham derover gjorende

Antegnelser, med Vedkommendes Erklæringer, gjennem-

gaaer Directionen, og det snarest mueligt deri deciderer,

hvorom Vedkommende i Tide bor underrettes, paa det

at de kan vide om Noget for dennem bliver til Ansvar

eller ikke. Ligeledes forholdes med de grbnlandske

Regnskaber, som ogsaa af Directionen paa det hastigste

Muligt decideres og afgjbres. — 23) Compagniets Bud
°g Fyrbbder, som stedse maa være ved Contoiret og
forrette hvad ham af Directionen og Bogholderen be-
fales, nyder derfore aarlig Lbn 150 Rdlr. — 24) Da
nodvendig behbves endeel Bbdker-Arbeide til de is-

landske, finmarkske og grbnlandske Udredninger saml

Tranbrænderiet, som ved dertil imod Uge- eller Dage-*

5*
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1774. Lon antagende Bødkersvende ved Pladsen forfærdiges

8. April, for Compagniets Regning; saa, paa det at samme for-

svarlig og som vedbor kan skee, er en af de forhen

farende Bbdkere engageret, for d,ermed at have bedste

Tilsyn, imod aarlig Lon 400 Rdlr. — 25) Ved Pladsen

holdes een Dag- og een Natte-Vagt; ligeledes Tvende,

som have Opsyn ved det islandske og finmarkske Pak-

huus, samt Tranbrænderiet, imod ugentlig Lon til hver

1 Rdlr. — 26) Til at være Kjbbmand, og at forestaae den

islandske, finmarkske og grønlandske Handel, antages

alene de, som ere Landenes Sprog og Handel bekjendte,

samt ved Farten eller i Landene have erhvervet sig Kund-

skab og Habilité til at forestaae samme. De saaledes

antagne Farende og Handelen anbetroede Kjobmænd

stille, hver for sig, Compagniet Sikkerhed for 500 Rdlr.

Og da en stor Deel af Compagniets Velfærd beroer paa

deres Adfærd og Conduite, saa bor de med saa megen

mere Redelighed og Retskaffenhed varetage deres Tje-

nester, og deraf dependerende Forretninger. Fornemmelig

ere de pligtige med al mulig Omhyggelighed at see

derhen: at de ikke herfra medtage andre end ret gode

og forsvarlige Vare, som efter Octroy, Taxt og Sæd-

vane, samt til de derpaa satle og sættende Priser, upaa-

klageligen kan sælges. Og om til de eflerliggende Kjob-

mænd, imod al Forventning, Vare maatte vorde over-

sendte, som imod Octroyen, Taxt og Sædvane, befandtes

uforsvarlige: skal disse overliggende Kjobmænd være

forbundne, med forst retourgaaende Skib, Sligt om-

stændelig og behbrig for Directionen at andrage. I

vidrig Fald bliver saadanne Vare paa deres eget An-

svar. Fremdeles bor Kjbbmændene i Landene ei mod-

tage til Retour andre end gode og dygtige Vare efter

Taxierne og Sædvane, samt i Henseende til Uldengodset

rette sig efter de næstafvigte Aar givne Prbver, som af

hbilovlig Kammer-Collegio i Island ere bekjendlgjorte.

1 Henseende til Klipfisk, Torsk, Lax, Kjbd, Skind og
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f

andre saltede Vare, da bor de dermed have den nbi-

agb'gste Tilsyn, at disse vorde forsvarligen saltede og

behandlede saaledes, at de i det mindste et Aar om-

kring uskadt kan holde sig. De bor tillige vise al Om-
hyggelighed for, at Foustagierne ere forsvarligen og

Tondegodsel vel pakket, samt Klipfiskene vel torrede.

Landenes Indbyggere maa de omgaaes redelig, venlig

og kjærlig, samt formaae dem til Vindskibelighed og

Arbeidsomhed . tilliue o" forekomme dem, at de ikke

imod Octroyerne holde deres bedste Vare tilbage, og

overalt, saavidt som mueligt, stræbe for at Compagniets

Fordeel, som staaer i saa nbie Forbindelse med Ind-

byggernes, ikke krænkes. Til Husenes og Inventariernes

Conservatiou i Landene bidrage Kjobmændene alt muligt,

saaledes at de ikke ved Skjodesloshed forringes eller

forkommes. De udborge ei videre end Taxt og Octroy

paalægger, og den hoiesteNbdveridighed, til Indbyggernes

Conservation oe Handelens Bedste, maatte kunne ud-

fordre. Restancernes Indkrævelse til rette Tider maa
de lade dem være meget angelegen. De entholde sig

efter deres Pligter, og hindre derhos, saa meget muligt,

de Farende og alle Andre fra al forbuden Handel; og
f° r saadant desto bedre at kunne hæmme, tillades,

isteden for den ellers sædvanlig hjembragte Huus- eller

Vinter-Provision, som herefter skal ophore, at ved Hjem-

komsten maa vorde enhver af de farende islandske

Rjobmænd af Compagniets Pakhuus overladt to hele

Tbndor Kjbd, imod Betaling af 5 Rdlr. pr. Tbnde, eller

°§ 4 halve Tbnder Kjbd a 3 Rdlr. pr. halv Tbnde, samt
ee-n heel eller og to halve Tbnder Torsk: Heel-Tbnden
for 2Vo Rdlr. a for hver halv Tbnde 8 Mark. Saa-

- blades og en Underkjbbmand Halvparten saa
meget, paa selvsamme Vilkaar. Hvilket Alisammen, med
mere, i den dennem af Direclionen meddelende Instrux

omstændeligere vorder forklaret og fastsat, til vedbbrlig
Efterlevelse for dem. Skulde nogen af dem modtvilligen
herudinden efterlade eller handle imod sin Pligt, da

4774.

8. April.
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bliver han ikke alene Compagniet for al deraf flydende

Skade ansvarlig, men den maa endogsaa, efter Om-
stændighederne, vente ganske fra Gompagniets Tjeneste

at vorde udsat. Gompagniets Betjente avancere ellers

efter deres Duelighed og gode Opforsel i Gompagniets

Tjeneste, dog iagttages altid, at en Ældre foretrækkes

en Yngre, naar ellers deres Fortjenester ere lige store. —
27) I Island, hvor Efterliggere ere, bor Gjenstanden for

deres Bestræbelser egentlig være, at Fiskenes Tilbe-

redelser skeer saavel efter den terraneufske Maade,

som ellers i Almindelighed saaledes, at den paa frem-

mede Steder kan vinde Afgang og GrediL I samme
Hensigt bor ogsaa Ravn- Saltningen vedligeholdes og be-

fordres, som en Artikel der kan komme pandet i AI-

mindelighed og Compagniet i Særdeleshed til Nytte.

Denne bliver ogsaa en Iagttagelses-Regel ved Fiskerierne

i Finmarken, naar den gode Gud deraf forunder sin

Velsignelse. Og da de med megen Bekostning gjorte

Anstalter, med at sende Baade og Folk fra Sundmbr

til Island, for ved samme at befordre Fiskerierne, have,

desværre, ikke tilveiebragt den dermed attraaede Nytte;

saa blive i den Henseende (ifald ikke, uforventet, en

heldigere Efterretning desangaaende, end hidtil skeet

er, skulde indlbbe) al videre Bygning af Raade for Com-

pagniets Regning indstillet, og Folkene, efter de med

dem indgangne Betingelser, afskediget, paa det at de

enten kan hjemgaae eller forblive i Landet paa deres egen

Haand
,

ligesom deres egen Lyst og Omstændigheder

det kan medfbre. Derimod var det at bnske, at dette

forgjæves gjorte kostbare Forsbg, ved smaae Præmier,

som til Indbyggerne, især paa Nordlandet af Island,

naar Compagniets Forfatning i Fremtiden det vilde til-

lade, kunde vorde udsatte, for at lokke dem flittigere

til at sbge Stederne og Vigerne, hvor det som oftest

ikke mangler paa Fiske, men paa Hænder og Redskaber

til at tage derimod, nogenlunde og med Tiden maatte

vorde oprettet. — 28) Da det altid maa være Com-

»
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pagniet hoist angelegen: paa alle mulige Maader at be- 1774.

fordre Landenes og Indbyggernes Vel i Almindeliglied, 8 - April,

bgesaavel som dets eget i Særdeleshed , ved at soge

Produkterne af Island, Finmarken og Gronland bragt til

stbrre Fuldkommenhed, ved deels at formere og deels

at forbedre samme; saa er det ogsaa i denne Hensigt

at Gompagniet udsætter folgende Præmier: a) For den

paa Island farende Kjobmand 150 Rdlr.;- b) For den i

I Island overliggende Kjobmand iigesaa 4 50 Rdlr.; c) For

den i Finmarken overliggende Kjobmand 100 Rdlr.;

\
d) For den i Gronland overliggende Kjobmand 1 00 Rdlr.;

! .
som til dette Oiemærkes Opnaaelse i Særdeleshed ud-

mærker sig, og som saaledes beviisliggjbr, hver i sit

I Oistrict udi Landene hvor de opholde sig, at have con-

I tribueret meest til Fiskeriernes Opkomst og Lands-Pro-

I ducternes væsentlige Forbedring, saasom ved at vænne

L Indbyggerne til Orden og Maadelighed , for derved al

forbedre Sæderne og befordre Industrien; at veilede

I

dern til at benytte sig af Landenes naturlige Fordele,

Ved at anskaffe oc bruce flere Baade os Garn til Fi-

skerie, hvor og naar saadant med meest Nytte kan skee;

at lære dem hvorledes de forsynlig bor omgaacs med
den Fangst de gjbre , at intet Nyttigt spildes eller for-

|

kommes; ved gode og lettest iværksættende Forsiage

[
°B egne Exempler at anfbre Indbyggerne til: uden Op-
n°id at salte, torre og virke Fiskene efter Aarstidens

°g Vejrligets Beskaffenhed, saaledes at deres Fangst,
SOm deres Rigdom, varlig omgaaes, rettelig behandles

°£ paa fordeelagtigste Maader tilberedes; at være om-
.
ny§gelig for at forbedre Fiske-Redskaberne, og dertil,

Samt (il Hval- Robbe- og Havkalve-Fangstens mueligsle
Foi bedring, at give Indbyggerne Anviisning og Oplys-
ninger; a t Tranvirkningen af disse og andre Sodyr,
sauit af Torske- og anden Fiskelever, skeer med den
fuldkomneste Nytte, ligesom at Fiskeravnen vel bevares
°§ ordentlig præserveres; at give om muligt gode,
probate, dog ingen kostbare Midler ved Haande til Faare-
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4774. sygens Hæmmeise, og om muligt dens ganske Udryd-

8. April, delse, som ventelig skeer bedsl ved god Rygtning og

>:

~~~^m^~
PJeie, samt Fraskillelse af sunde og anfængte Creature;

at faae Vedkommende til at pakke og reenligere at

omgaaes med deres Kjød og andre Viclualier, saml disses

bedre Behandling at anbefale dem; at bidrage alt

muligt til Faare-Avlingens Opkomst og Forbedring; al

drage al Omsorg at faae Uldengodset, som Islands æld-

gamle Fabricata, og en vigtig Handelsgreen , i forrige

Anseelse, og om muligt til større Fuldkommenhed; at

animere Indbyggerne- ved egne Exempler til Landels

Cultur, ved Potatos og andre nyttige Væxters Plantning,

paa Steder hvor det er muligt; at drage Indbyggernes

Kjærlighed lil Fædernelandet, hvorved, saavel som ved

en redelig Omgang, maaskee mere vindes til Erlangelse

af Producterne, end ved de strængeste Forbudde. Grøn-

lænderne maa anføres til Flittighed, og animeres til • >

vel at conservere deres Spæk, Barder og Skind, samt

til Alt hvad som kan gjøre Handelen anseelig og for-

deelagtig for Compagniet. .Restancernes Formindskelse,

især i Finmarken, bor endog betragtes som en Vinding,

ikke alene for Compagniet, men endog for Landet selv,

da Indbyggerne, formedelst den af Compagniet havende

Credit, som endogsaa uden Nødvendighed sandsynlig

falder i den Urettes Lod, maaskee aldeles henfalde til

Orkesløshed. Mange flere Gjenslande gives vistnok -

enhver Kjobmand i sin Kreds, hvoraf Laxefiskeriets For-

fremmelse og Forbedring i Finmarken vistnok er en l

af de betydelige, til Hensigtens og Oiemærkets Opnaaelse;

saa det ikke vil fattes en flittig og duelig Mand til at

lijore sig bekjendt, fortjent og belønnet. Enhver af

Kjøbmændene, som fare paa og ligge over i Island, i

Finmarken og i Grønland, vil upaatvivlelig med Lystog

Fornøielse arbeide lil dette Maal; men det er for e;od

Orden og Rigtighed Skyld derhos fornoden, at Præmierne

reclameres skriftlig af Compagniets Direclion, saa om-
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stændelig og nbiagtig som muligt, geleidet med gyldige 4774.

°8 troværdige Beviser, paa det at Directionen kan være 8. April.

1 ktand til at give dens Betænkning derover, og frem-

lægge samme for Interessenterne i General -Forsamlin-

gerne, som derefter tildbmme Vedkommende Præmierne

efter Fortjeneste. Nyttige og gode Forsiage til Forbedring

i Oeconomien, og til Besparelse af undværlige Udgifter

for Compagniet, komme ved Concurrencen under Be-

tragtning, saavel som Havnenes og Districternes Belig-

genhed og Stbrrelse, samt de forhen derfna hid forte og

de herefter kommende Producter og Exporter. Om .

hvilke Præmiers Udsættelse Kjbbmændene som fare,

og Overliggerne i Island, Finmarken og Grbnland, gives

omstændelig og oplyselig Efterretning, paa det Hensigten

kan blive almindelig og derved desto bedre opnaaes. —
29) I Betragtning af, at i Fabriqueme og de saakaldede

nye Indretninger i Island, siden Aaret 1765, for Com-

pagniet har stukket en Capital af 40000 Bdlr.
?
som endnu

rummelig stikker deri, uden at samme i al den Tid har

mdrentet den mindste Fordeel: er denne Artikel ved

den over Compagniets Effecter gjorte Evaluation alene

bleven ansat for 8000 Rdlr. Saa haver Directionen

Saa snart mulig at fremlægge for Interessenterne en
sPe ciel Underretning: paa hvad Maade man saa-

ledes er kommen til denne skadelige Sag, og hvad
d eri hidindtil er passeret, samt hvorledes den er

bleven fortsat, tilligemed deres Forslag: hvad den er-

a 8ter f0r raadeligst dermed for Fremtiden at foretage,

efterdi vi finde Omstændighederne saaledes, at vi ikke
driste os til derom at forenes. — 30) I Grbnland an-

lægges ingen flere Colonier eller Loger, end de alle-

rede der ere anlagde, uden forst at gjbre Interessent-
skabet det bekjendt i en General-Forsamling, for derpaa
at erholde deres Beslutning. Imidlertid stræbes der forHl

• °8 ^hunde-Fangsten alt hvad muligt er, paa det
al Handelen med Spæk og Barder, saavel som med Skind,
unde om muligt formeres. Flere Folk, end den alier-
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1774. hoieste Nbdvendighed udfordrer, maa herfra ikke over-

8. April, fores, heller maa man, om muligt er, sbge at indskrænke

Antallet ved Colonierne, ved at faae Gronlænderne til

at forrette endeel af det, som de Danske forrette, og

derved formindske Ædernes Tal paa vores Kost; i denne

Henseende afværges og, saa meget mulig!, Betjenternes

Giftermaale med Gronlænderinder. — 31) Da der af

alle Fragter og endeel Leverancer betales, ligesom for-

hen brugeligt været haver, til Compagnicls Fattige een

pro Gento, hvorover holdes en aparte Regning i Bb-

• gerne, for deraf deels al udrede de Pensioner, som ved

Octroyen er fastsat, og deels dermed at komme Com-

pagniets gamle Betjente, deres Enker og Bbrn , efter

Omstændighederne og Directionens Godlbefindende,

til Hjælp: saa vedbliver denne Hegning som hid-

indtil, og Bogholderen aflægger derfore hvert Aar be-

hbrig Rede og Rigtighed, som af Revisorerne, tillige-

med Bogerne, eftersees. — 32) Directeurerne have

Magt til at antage
,
og efter forefindende Omstændig-

heder at afskedige, alle Compagniets Betjente, Bog-

holderen undtagen, som Interessenterne forbeholde sig

ved en General -Forsamling at antage, og i Tilfælde at

dimittere, alt efter Directionens derom gjbrende Forsiage.

Ligesaa giver Directionen enhver Betjent sin Instrux

efter denne Conventions Indhold, hans Tjenestes Be-

skaffenhed og forefaldende Conjuncturer , da alle Be-

tjenterne alene dependerer af Directeurerne, samt retter

sig efter deres Ordres, og ingen Andres, i de dem ved

Compagniet anbetrocde Betjeninger, og skal enhver af

Compagniets Betjente, naar det efter Omstændighederne

maalte forlanges, være pligtige at aflægge deres Tro-

skabs-Eed for Directionen. — 33) Compagniets Be-

holdninger her i Staden bor af Pakhus - Skriveren

hvert Aars ultimo Augusti, i Overværelse af een af Di-

recteurerne og een af Revisorerne optages, og deres

Regnskaber derefter sluttes, samt til Bogholderen indle-

veres, for derefter at slutte Compagniets Boger saaiedes,
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at de i det seneste til December Maaneds Udgang kan

I være færdige. Saa snart Revisorerne advares afDirec-

I tionen, forrette de derefter Revisionen paa Compagniets

Contoir, og naar samme er tilendebragt, som maa være

inden Februarii Maaneds Udgang næstefter, give de

Directeurerne deres Befindende skriftlig, hvorefter i

Martii Maaned holdes en Generalforsamling, hvorudi

j

Balancen kortelig mens tydelig fremlægges, samt Revi-

sorernes Forretning, og naar det befindes, at alle Ting

tilborligen er forrettet, gives Directeurerne og Betjen-

terne fuldkommen og skadeslbs Qvittering, hvormed

alle Ting for dem skal være afgjort. — 34) Ved

forbemeldte Generalforsamling i Martii Maaned. til hvil-

ken Interessenterne ved Convocations-Billetter, som in-

deholde de betydeligste Poster af Directionens Propo-

{
nenda, indkaldes, bestemmes Udbytte, om noget falder,

\ ftirecteurer og Revisorer, naar- nogen udgaaer, vælges,

I samt hvad Andet, som kan være til Compagniets og

Handelens Nytte, ejler Skades Afværgelse, af Directeu-

1 rerne at proponere til Generalforsamlingens Omdomme,
Efterretning og Beslutning. Men skulde Directeurerne

1 have Noget af Vigtighed forinden denne Tid at fore-

drage, invitere de Interessenterne paa foranforte Maade
I .

Jj

en Generalforsamling, som resolverer paa det Propo-

nerendé. [ntel maa i Generalforsamliugerne foredrages

for end det forst til Direclionen er indleveret, saaledes,

at de kunne give deres Betænkninger derover og der-

^
efter proponere. Udi Generalforsamlingerne, som be-

gynde en halv Time efter det i Convocations-Billetterne

ansatte Klokkeslet, resolveres alle Ting og i alle Tilfælde
af de Tilstedeværende pr. plurima, som skal have af-

gående Kraft, baade for de nærværende og fra-

j

værende Interessentere. — 35) Antallet af de Be-
tjente og Arbeidere, som paa Compagniets Kost og Lbn

I

fare °B ngge over i Island og Finmarken, samt ved

\ Colonierrie
i Gronland, findes antegnede paa vedhef-

\
tede

-

Reglement for Aaret 1773. Da samme fra Tid til
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4774. anden taaler Forandring, saa fremlægges det hvert Aar

8. April,
j Generalforsamlingen, paa det at Interessenterne kan

erfare hvortil de store Summer af Lbnninger <&c. blive

anvendte. For nærværende Tid kan deri vel ingen

Forandring skee; men det bor dog at være Directionen

anbefalet, at lade sig samme ved forefaldende Døds-

fald og Vacanqer af Betjeninger alvorligen være ange-

legen, til Besparelse af alle muelige Udgifter, i For-

hold til Handlingernes' Beskaffenhed den deraf for

Compagniet flydende Nytte. — 36) Naar nogen In-

teressent sælger sin Actie eller A otier i Compagniet,

meldes saadant skriftlig til Compagniels Bogholder,

hvorefter saadan Actie eller Actier til den nye Eiere

bliver transporteret, og hans Navn derefter indfort i

Participanternes Liste. For saadan Transport nyder

Bogholderen pr. Actie 1 Rd., og betales til Compagniets

Fattiges Cassa ligeledes for hver Actie 24 Sk. —
37) Ligesom det almindelige Handels - Compagnie med

det islandske og finmarkske er forbunden: saa have

vi under denne Convention inddraget de Punkter af

den under Dato 22. Septembris 1747 af det alminde-

lige Handels Compagnies Interesseniere indgaugne Con-

vention, som vi finde væsentlige fornodne, paa det at

ikke eet og det samme Compagnie eller interessentskab

skulde have tvende forskjellige Vedlægter, som ikkuns

mere ville tjene til at forvilde end at oplyse Sagerne.

Disse foreaaaende Poster ere de. som samtlige Inter-

essentere vedtage og beslutte, hvorudi efter Tiderne og

Omstændighederne, samt befundne Beskaffenhed, For-

andring og Forbedring kan gjbres, dog ikke saaledes,

at det skal være tilladt ved ldse Propositioner i Gene-

ralforsamlinger at kuldkaste noget af det Vedtagne, men

hvad Forandringer, som for nbdig befindes, skal forst

skriftlig udforlig forestilles og forklares, samt derom af

Direcleurerne delibereres, og deres Bifald eller Contra-

Raison hores, forend det i Generalforsamlingen forelå-
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ges og derom endelig Slutning gjores. Kjobenhavn 1774.
'

den 8. April 1774. 8
-
APril -

H. G. Bech. Jens Vedege. N. Ryberg. F. de Goninck.

O. C.'Haaber. J. L. Zinn. G. S. Black.

Evaluation over Handels-Compagniets Effecter efter

Balancen til ultimo August 1772.

Rd. Sk.

1. Cbmpagniets Plads med Pakhuse og

Tran-Brænderier 60000 »

2. Pakhus-Bygningerne i Vestindien . . 4000 »

3. Inventarium ved Conloiret og Pakhusene 1 000 »

4. Compagniels 6 Skibe , . 14000 »

5. De 4 Skibe, som ere solgte paa Auction,

deres Belbb 11400 »

6. Kjobmandsvare 35000 »

7. 110 Actier i Compagniet, a 280 Rd. . 30800 »

8. Gjeld i Vestindien, hvorfor tildeels ha-

ves Pant, ,65000 Rd., som for vis an-

sættes til 40000 »

9. Compagniets bvrige Debitorer, som

staaer for 49000 Rd., ansættes for . 40000 »

Forstrækning til Skippere 140 »

Fond til Islands og Finmarks Handelen 300000 »

12
- Grbnlands Beseigling 50000 »

Gassa-Beholdningen 1700 »

Rd. 588040 »

1
- Penge a Deposito . . Rd. 237500

2
- Til Kongen for Grbn-

Lateris Rd. 261900 Rd. 588040 »

• Til adskillige Compag-
niets Factorer og Gor-

respondenter
. . . — 6300

• Udenlandske Credito-

*
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4774.

8, April

,

Transp. Rd. 261900 Rd. 588040

O.

6.

7.

Fatliges Penge . . .

Adskillige Creditoreraf

Gompagniets Interes -

sentere, som ikke har

hævet deres Uddeling

Indskud til den island-

ske Handel . .

470

800

298100

564270

Beholden Rd. 26770 »

Evaluation over islandsk og finmarksk Gompagnie

til ultimo August 1773.

1. Cassa-Beholdningen ..... 762 88

2. Lagerne i Island, som

bestaaer i efterliggende

Cargaison-Vare . . . Rd. 68142 92

10896 66

udestaaende Restancer
•

24521 Rd. 85 Sk., som •

ansættes for .... 20000 »

Inventarier 52223 Rd.

58 Sk., ansættes for . 30000

129039 62

hvorfra afgaaer , som

Gompagniet er bleven

skyldig paa nogle Havne 1153 58

De nye Indretninger
,

.

Rd. 42021 95

Husevigs Svovlværk 280 36

42302 35

127886 4

Da herfor haves et

slaejs Sikkerhed af 41

Actier, som ere i kom-
pagniets Hænder, der

Lateris Rd. 128648 92
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Transp Rd. 128648 92 -A1.U.

tillige med 9 andre skal 8. April

leveres til Compagniet '

naar Indretningen igjen

til baeeleveres. saa au-

sættes samme i denne

Henseende for . . .
— » » 8000 »

1773 Aars udsendte

Gargaisoner .... — 149476 19

afskrives, som forven*

tende Tab .... — 12000 » 137476 19

/og til de nye Indret-

ninger . . ... . — 643 61

3. Lagerne i Finmarken 1 113118 24

4. Islandske Retour-Vare her 1 Staden . 1 2928 13

o. Finmarkske Dito 913 65

6. Fournitur Conto . 816 70

7. Gompagniets Andeel i det

islandske Interessentskab Rd. 210 «

8. Activ Gjeld:

a) Landfogden Magnussen — 247 47

b) Justitsraad Hammer . — 252 «

c) Wolfgang Oeslerreicher — 386 86

d) Kjobmand Pahl . . . — 1982 41

deraf vis 500 »

e) Kjobmand Jahn . . . Rd. 574 71

f) Andreas Robsahm . . . . . . 700 34

g) Diverse islandske Debi-

torer Rd. 8506 28

ansættes for 6000 »

h) Finmarkske Dito . . Rd. 5329 70

ansættes for 4800 »

*) Procuralor Lindberg . Rd. 100 j»

413902 29

Bortskyldig . . . . \ . . . 154408 29

i
BeMdep ..... T . Rd. 259494 »

9. Specificationen over disse Lagere er her udeladt.

/
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1774. Reglement over de islandske Betjentere.

8 - April. Aarlig Hyre Summa
Rd. Sk. Rd. Sk.

Vestmannbe.

Kjbbmanden i Kost og Lbn . . 400 »

En Arbejdskar! Dito . . \ . . 146 64

En Bbdker Dito 90 »

En Dreng Dito . ... ;, . . . 50 »

Oereback.

Kjbbmanden i Rost og Lbn . . . 400 »

Under-Kjbbmånden 230 »

Tre Arbeidskarle, å 120 Rd. . . 360 »

En Bbdker 90 »

En Dreng '

. . 50 »

Grind ewig.

Kjbbmanden i Hyre 266 64

En Arbeidskarl 66 64

En Bbdker og Kok tillige ... 80 »

En Dreng . 40 »

686 64

4130 »

453 32
Bosand.

Kjbbmanden 300 »

Under-Kjbbmanden 150 »

En Arbeidskarl 66 64

En Bbdker 66 64

En Kok ......... . 66 64

To Drenge, å 20 Rd. . .... 40 »

•
. x 690 »

Kieblevig.

Kjbbmanden i Kost og Lbn . . 400 »

Under-Kjbbmanden 230 »

En Arbeidskarl . 120 »

En Bbdker 90 »

En Dreng . 50 »— 890 »

Summa Lateris Rd. 3850 «
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Aarlig Hyre Summa 4774.

Rd. Sk. Rd. Sk. 8. April.

Transport « » 3850 »

Havnefjord.

Kjobmanden 300 »

Under-Kjobmanden
. . . . .150 »

To Arbeidskarle, a 66 Rd. 64 Sk. 133 32
En Bbdker 66 64
El1 K<* . 66 64
En Dreng

. . 30 »

Holmen,
Kjobmanden i Koslog Lbn 400 Rd.

°S for hans Tjeneste ved

Fabriquen
. ... 200 —

Un de.r-Kjbbmanden, som tillige er

Assistent ved Fabriquen .

To Arbeidskarle i Kost oa Lbn. i

746 64

E& Bbdker
To Drenryp

1413 32

Budenstad.

under Kjbb
T« Arbeids

En Bbdker
En lr^i.

600 »

230 »

293 32

100 B

90 ))

100

300 »

150 n

433 32

66 64

66 64

50 n

Slappen.

kjobmanden
. . 300

Under-Kjobmanden 450

766 64

Summa Laleris Rd 450 » 6776 64
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1774. Aarlig Hyre Summa
8. ApriL ' '

"

, Rd. Sk. Rd. Sk.

Transport 450 « 6776 64

To Arbeidskarle, å 66 Rd. 64 Sk. 133 32

En Bodker 66 64

Kokken . . 66 64

En Dreng ........ 20 »

Oluffsvig.

Kjobmanden ........ 300 »

Under-Kjobmanden 150 »

To Arbeidskarle, a 66 Rd. 64 Sk. 133 32

En Bodker 66 64

Kokken ......... 66 64

En Dreng ........ 50 »

Grbnnefjord*

Kjobmanden . 300 »

Under-Kjobmanden . . . ... 150 »

En Arbeidskarl 66 64

En Bodker 66 64

Kokken . .
' 66 64

En Dreng ....... %

. . 20 »

En efte riikende Assistent ... 150 »

En Norsk Fisker, her antagen paa

3 Aar *. 30 »

Slickelsholm.

Kjobmanden ........ 300 »

Under-Kjobmanden 150 »

En Arbeidskarl ....... 66 64

To'Bodkere, a 66 Rd. 64 Sk. . . 133 32

Kokken
?l
\ ....... • 66 64

Eo^Dreng*. .. 20 »

736 64

766 64

850 »

736 64
f

Summa Lateris Rd. 9866 64

- i
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Åarlig Hyre Summa 1774.

Rd. Sk. Rd. Sk. 8. April.

- Transport 9866 64

Patrixfjord og Bildal.

Kjbbmanden i Kost og Lon . . . 400 »

Under Kjbbmanden 213 32

To Arbeidskarle, a 120 Rd. . . 240 »

To Bbdkere, a 90 Rd 180 »

En Dreng 50 »

— 1083 32

Dyrefjord og fsefjord.

Kjbbmanden i Kost og Lbn . . 450 »

Under-Kjbbmanden . . .
.'

. 213 32

En Arbeidskarl ........ 120 »

To Bbdkere, \i 90 Rd. 180 »

To Drenge, a 50 Rd , 100 »

1063 32

Skagestrand og Reckefjord.

Kjbbmanden . . . . . . . . 300 »

Under-Kjbbmanden 150 »

To Arbeidskarle, å 66 Rd. 64 Sk. 133 32

To Bbdkere, å 66 Rd. 64 Sk... . 133 32

Kokken .. . .
v
. ... . .66 64

En Dreng .. ." 40 »

823 32

Haabsaas.

Kjbbmanden 300 »

Under-Kjbbmanden / . . . 150 »

To Arbeidskarle, a 66 Rd. 64 Sk. 133 32
To Bbdkere, a 66 Ud. 64 Sk. . . 133 32
Ko^en . 66 64
En D, ^ng 20 »

803 32

Summa Lateris Rd. 1.3640 «

6*
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1774. v Aarlig Hyre Summa
8. April. Rd. Sk. Rd. Sk.

Transport » » 4 3640 »

Oedefjord.

Kjbbmanden 300 »

Under-Kjbbmanden ... 1 50 »

To Arbeidskarle, å 66 Rd. 64 Sk. 133 32

Tre Bodkére, a 66 Rd. 64 Sk. . 200 »

Kokken 66 64

Ed Dreng ........ 30 »

880 »

Huusevie«

Kjbbmanden .
'

. 300 »

Under-Kjbbmanden . .... 150 »

To Arbeidskarle, a 66 Rd. 64 Sk. 4 33 32

Tre Bbdkere, a 66 Rd. 64 Sk. < 200 »

Kokken ......... 66 64

En Dreng . > 40 »

^^^^^^^^kfc^ - %^mii^^ti
:

:

, 890 »

Vapnefjord..

Kjbbmanden 300 »

Under-Kjbbmanden 150 »

To Arbeidskarle, å .66 Rd. 64 Sk.- 433 32

To Bbdkere, a 66 Rd. 64 Sk. . . 133 32

Kokken 66 64

En Dreng ......... 20 »

.
—— '803 32

Rbdefjord.

Kjbbmanden 300 »

Under Kjbbmanden ' 150 »

To Arbeidskarle, a 66 Rd. 64 Sk. 433 32

To Bbdkere, a 66 Rd. 64 Sk. . . 133 32

Kokken 66 64

To Drenge, en 30 og en 20 Rd. . 50 »

— .833 32

Summa Laleris Rd. 17046 64



Convention i Handels-Gompagniet. 85

Aaiiig Hyre Summa 1774.

. Rd. Sk. Rd. Sk. ^TT^
8. Apn

Transport » » 17046 64

Berrefjord.

Kjobmanden • • • 300 »

150

ft> Arbeidskarle, å 66 Rd. 64 Sk. 133 32

To Badkere, å 66 Rd. '64 Sk« . 133 32

Kokken 66 64

50

833 32

Summa Summarum 17880 »

Desuden nyde de farende Betjentere fblgende Kost-

penge saalænge de ere borte, nemlig:

Kjobmanden og ^Paa Fiskerhavnene hver ugent-

Under-Kjbbmanden Hig 15 Mk.

Kjobmanden og ') Paa Siagterhavnene hver ugent-

Under-Kjobmanden Hig 12 Mk.

De bvrige Betjentere hver ugentlig 8 Mk.

Ligeledes nyder Kjobmændene tor Skipper og Styr-

mand, saalænge de ere til Soes, i Kostpenge

for hver ugentlig 9 Mark 1
.

Kongelig Resolution ang. Forholdet imellem u.

Landphysicus og Apothekeren m v. Christians-

borg 11. April i774-\ — I Forestilling 2. April mel-

*der Toldkammeret, at i Efteraaret 1772 er indsendt til kongl.

konfirmation en af Landphysicus og Apothekeren underskreven

Fortegnelse over de ved Apotheket forefundne Medicamenter

°S Materialier, samt Specification over det med Apotheket og

Laboratoriet fblgende Inventarium. Medicamenter og Materi-

er androg 492 Rd. 5 Mk. 3 Sk., hvoraf Landphysicus ef-

tergav 150 Rd., men Apothekeren betalte strax 50 Rd., og

skulde siden aarlig betale 50 Rd. af det bvrige til tandphy-

»Reglement over de finmarkske Handelsbetjentere" og „Reg-

lement over de grønlandske Betjentere" ere her udeladte.

*3 Toldk. Skriv. 8. Apr. 1775.
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1774. sicus. Inventarium ved Apøthéket belob 79 Rd. 3 Mk. 5 Sk.

11. April. °8 Laboratorium 58 Rd 3 Mk. S xh Sk \ hvilket Alt var

overleveret Apdtheker Bjorn Jonsson. Det halve Vaaningshus

Yar og leveret Apothekeren Landphysicus havde bekostet

Reparationer o. s. v. for 54 Rd. 1 Mk. 8 Sk., som han for-

langte godtgjort. — Apothekeren havde siden andraget, at

Laboratoriet var for lille og aldeles ubekvemt, da chemiske

Operationer slet ikke uden Fare kunde foretages der, og an-

drog derfor paa, at et nyt maatte blive opfort, hvilket efter et

Overslag skulde koste 600 Rd., hvorpaa Kammeret dog ikke

tor gaae ind for Bekostningernes Skyld, men foreslaaer at be-

vilge' 200 Rd. som Understbttelse dertil — Fremdeles havde

Landphysicus andraget, at da der ved Apothekets Adskillelse

fra Physicatet var fragaaet dette '400 Rd. åarlig, kunde han

ikke for Fremtiden afsee de ifolge Resol 20. Juni 1766 af

Landphysici Lon afdragne 16 Rd. til hver af Fjerdings-Chir-

urgeme, hvorimod han foreslaaer, at Apothekeren paalægges

Udredelsen deraf
5
ligeledes vilde de 16 Rd. aarlig, som Land-

physicus hidtil frivillig havde tilstaaet hver af Chirurgerne af

Medicamentpengene, herefter gaae over paa Apothekeren, da

Medicamentpengene herefter bleve ham tillagte. Vestind. Guin.

Rente- og General-Toldkammers „islandske, finmarkske, fær-

oeske og gronlandske Forestillinger og Resolutioner fra 6. Maji

1773 til Aarets Udgang 1774" 22, Nr. 18; Erichsens „Forbere-

delse" til Olavii Reise, S. clviii, clx.

Indbemeldte tvende ved Stiftamtmand Thodals For-

anstaltning over Apothekel udi Island med tilhbrende

Medicamentérs, Materialiers og Inventarii Overlevering

til Apotheker Johnsen, samt Husets Deling imellem ham

og Landphysicum forfat! ede Forretninger af 4 6. Septem-

ber 4772, vorder af Os hermed allern. approberet. —
Saa ville Vi og allern., at de af Landphysicus Paulson

paa Apothekets Indretning anvendte 54 Rd. 4 Mk. 8 Sk.

ham. af Vores Cassa skal godtgjores. — Ligeledes kan

og, efter de herudi forestille Omstændigheder, Apothe-

ker Johnsen til Hjelp til et Laboratorii Opbyggelse al-

lern. forundes $00 Rd. af Vores Casse, imod at Stift-

amtmanden paaseer, at han delte Laboratorium paa

den foreslagne Maade forsvarlig opforer, samt derover,

naar det er opbygt, indsender en lovlig Forretning. —
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Endelig accordere Vi ogsaa allern., at nuværende Land- 1774.

physicus Poulsen og efterkommende Landphysici i Is- j^ApriT
land efterdags maa fritages for Chirurgorum aarlige

Gontingenter, 16. Rd. til hver, og at samme derimod \

fra 1772 Aars Begyndelse af skal svares af de til Apo-

teket og det bvrige Medieinalvæsen allern. henlagte

4-00 Rd., og passere Apothekeren til Udgift i hans Regn-

skab
; men at det aarlige Belob af de frie Medicamen-

ler, som enhver Chirurgus desuden bor have til Udde-

ling til de Fattige, skal af Stiftamtmanden efter fore-

gaaende fornodent Overlæg med Landphysico fastsættes.

Christiansborgs Slot den 11. April 1774 1
.

Cancellie-SkrivelsetilStiftbefalingsmand Thodal 16 ApriL

ang Bogtrykkeriernes indbyrdes Forhold. Klvavn

16. April 1774. — Canc. Brevbog for 1774, Nr. 522,

S. 479—480. '

P. M. Da Olaus Olavius, som er forundt Bevilling at

Solrette et Bogtrykkene paa Island, imod 100 Rd. aar-

li§ Afgift til Domkirken i Skalholt; dog ikkun i dette

^°gtrykkerie alene at maa trykkes alleslags verdslige

°°ger, og Ilolum Bogtrykkene at være forbeholden:
er*e at trvkke alle geistlige og (il Religionen henhorende
u°ger, udi Memorial, som er bleven H. Maj ct refereret,

nav er anholdet, at maatte tillige for Skalholt Slift trykke
a^e geistlige fornbdne Boger; men det af det kongel.

General - Kirke - Inspections-Collegii derover indhenlede

^tænkning er fornummen, at ifald Supplieantens Be-

gjæring blev accorderet, ville Holum Boglrykkerie. hvoraf

) Denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Thodal
ved Toldkammerets Skrivelse 28. April 1774 (Isl. Copieb.

Litr. Q ? Nr. 689), og ligeledes Uddrag af den til Land-
physicus Bjarni Pålsson s. D. (Copieb. sst. Nr. 690);
endvidere er Landfogden tilskrevet det Fornødne i den
Anledning

i to Skrivelser af s. D. (Copieb. sst. Nr. 691

°g 692).



88 Canc. Skriv. ang. Bogtrykkerierne.

1774. svares aarlig 200 Rd. til Domkirken, med Tiden reent

16^April
btl^lægges, da Skalholls Stift udgjbr de 3U Dele af

Landet, og følgelig saa mange flere geistlige Boger der

kunne debiteres: — saa har allerhoislbem te
fi. Maj* al-

lern. "resolveret, at del i alle Maader bor have sit For-

blivende ved det Supplicanten forundte Privilegium,

hvilket De ville behage hannem at tilkjendegive og der-

hos efter kong!. Befaling tilholde ham, at indrette sine

Ting saaledes, at han fra 1776 af kan svare de fast-

salte 1 00 Rd. aarlig, samt da det er befunden, at han

har ladet trykke i Kjobenhavn, og næsten i alle Havne

i Island indfore Lutheri Catechismum med Bonner, hvil-

kel har foraarsaget Holum Bogtrykkene stor Skade,

tillige erindre ham, ikke videre at foretage sia; i slige

Ting, end hans Privilegium tillader. Cancelliet den 16.

,
April 1774. .

* -

is. Aprii. Kongelig Resolution ang. den islandske Han-

dels Overtagelse for kongelig Regning. Chri-

stiansborg 18. April 1774. — Vestind Guin. Rente-

og General-Toldkammers „islandske, fmmarkske &c. Forestil-

linger og Resol. fra 6. Maji 1773 til Aarets Udgang 1774" 22,

Nr. 20 (Bilag). — Tildeels foranlediget ved Toldk. Forestil-

ling af 16. April angaaende den islandske Handel (see Resol.

28. April nedenfor), var „den extraordinaire Commission", be-

staaende af Arveprinds Frederik, Otto Thott, Schimmelmann

og Schack-RatMou, indgaaet med en Forestilling' og Forslag

til Kongen under 18. April, ligesom den ogsaa samme Dag

communicerede Toldkammeret den kongelige Resolution. Saa-

vel Forestillingen som Communicationen er skrevet med Guld-

bergs Haand. I Forestillingen bemærkes, at det almindelige

Handclscompagnie havde begjert at fritages fra Handelen paa

Island og Finmarken, saafremt den bestemte Afgift af 7(K)0

Rd. ikke maatte blive eftergivet fra 1770 af og siden aarligen,

samt at det maatte tillades Compagniet, at forhoie Taxten

paa de mest fornodne Fodevarer, som samme bringer til Is-

land. Toldkammeret kunde ikke andet end finde disse Vil-

kaar saa skadelige, baade for Kongens Casse og for Islands

Indbyggere, at de neppe kunde *ansees for antagelige, hvorover
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«

det og har været betænkt paa at foreslaae, om ikke Kongen 4774.

vilde fritage Compagniet fra Islands Beseiling. Men forend —*->^*--~-

en Forandring af denne Vigtighed, og som fortjente den noieste
18, April.

Overveielse i Statsraadet, kunde forelægges Kongen, hores der,

at bemeldte Compagnie vil i denne Uge holde en Generalfor-

samling, for ikke alene at vælge nye Directeurer, men og at

give Compagniet en anden og fastere Indretning. Al videre

Ophold maatte da forvolde nye Hindringer for Kongens Hen-

sigter, saavel til Islands Ophjelpelse som til Handelens almin-

delige Opkomst og Udbredelse. Hvorover den extraordinaire

Commission havde troet sig befoiet til uopholdeligen at ind-

stille : At, da Kongen ikke kunde tilstaae de ansbgte Eftergi-

velser og Fordele, maatte Interessenterne erklære sig, i det de

frasagde sig Octroyen, da 1) enten efter dens Indhold at dele

sig i Compagniets Eiendomme fra hinanden
$ 2) eller og at

overlade alle Compagniets Eiendele og Efiecter til Kongen, for

den Priis, som de selv nyligen i en Generalforsamling have

sat paa deres Actier, dem de have beregnet til 286 Rd. pr.

Actie, da Kongen vilde, ligesom Compagniet det allerund. kunde

forlange, enten med Obligationer til 4 pCt. aarlig Rente, eller

•strax med rede Penge, indlose alle Actierne.

Ben extraordinaire Commission erklærer, at den vover at

hlraade dette vigtige Skridt, fordi Landet Island neppe paa
anden Maade kan reddes fra en fuld Undergang, og fordi den

sikkerligen håber, at de Indretninger, som det ved Octroyens

Hævelse bliver forst mueligt at gjore, skal kunne sætte Fiske-

ner, Seilads og Handel i en Tilstand, der vil ære' Kongens
Regering, og udbrede Handel og Vindskibelighed iblandt Fol-
ket. Den kongelige Resolution, som er vedtegnet de to For-

slagspunkter, lyder saaledes, ledsaget med Kongens egenhæn-
dige Underskrift

:

(Approberet ti di All. Christiansborg i Ge-

heime-Siatsraadet den 18. Aprjlis 1774."

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 28. April.

Vestmannoe Kirkes Bygning. Christiansborg 28.

April 1774. — Norske Tegn. XL, 334*— 335.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Vi give
dlS hermed tilkjende, at Vi, efter det fra Vores Vest-

i
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1774. indiske og Guineisko Hente- og General -Toldkammer

^T^T^T derom indkomne Forslae, 02 til Lettelse udi Omkost-
28. April. ,?/ f

tungerne paa Vestmannoe Kirkes nu forehavende Op-

byggelse paa Vort Land Island, allern. have funden for

godt, at de Bonder og Husmænd sammesteds, som

hidindtil ikke have betalt til Vestmannoe Kirke den

efter Fundationerne skyldende aarlige Contribution, skal,

saavidt det uden Forsommelse for deres Næringsveje

kan lade sig gjbre , tilholdes at gaae til Haande ved

samme Kirkes nu forehavende Bygning med det Slags

Pligtarbeide, hvortil du maalte eragte at deres Tjeneste

med den mindste Uleilighed og Sinkeise for dem selv,

og til Bygningens bedste Befordring, kunde være at

bruge. Ligeledes ville Vi og, at saa mange af Tugt-

huslemmerne af Mandkjbnnet, som ere arbeidsfore, og

ikke allerede satte i andet publique Arbeide der i Lan-

det, maa, imod alene at nyde af Tugthuset saa meget,

som' dem ellers tilstaaes til daglig Forpflegning, ei alene

ansættes til saadant Arbeide ved meerbemeldte Byg-

ning, hvortil de kunde findes at være tjenlige, men at

der endog tillige paa Vestmannoe maa foranstaltes, at

de ved Arbeidet kunde vorde holdne under vedbbrliii

Opsyn og Disciplin. Derefter du dig allerund. haver

at rette, og herom den fornddne Anstalt at lade foie.

Befalendes &c. Christiansborg Slot d. 28. April 1774.

v .V' ,hT- . ø

28 Aprii. Kongelig Resolution ang. den islandske Han-

dels Overtagelse for kongelig Regning. Christi-

ansborg 28. April 1774. — I Forestilling 16. April

beretter Toldkammeret, at Interessenterne i det almindelige

Handels-Compagnie under 31. Juli 1772 havde sogt om at

maatte befries for Forpagtnings - Afgiften ; 7000 Rd. , af Fin-

markens og Islands Beseiling, fra Aaret 1770 af og fremdeles,

saalænge denne Afgift ikke kunde overskyde af den is-

landske og finmarkske Handel, efter at forst Renterne, 5 pCt.

aarlig, af de i Handelen staaende 3 Tbnder Guld, vare fra-

dragne. — Denne Ansbgning havde Compagniet stbttet deels
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paa Octroyens § 50, deels, saavidt Island vedkommer, paa: 1774.

1) at Faaresygen sammesteds skal have foraarsaget en an- 28. April,

seelig Afgang i Produkterne fra Slagterhavnene siden Aaret

17(54. — 2) At uberettiget Handel af Fremmede i Island meget

skal have tiltaget siden Reskripterne af 16. Mai og 20. Juni

1766 havde i denne Henseende indskrænket deres Octroyes

13"., 14. og 15. Art. ved at befale, at de 4 Miles Distance,

i hvilke de fremmede Skibe skulle afholde sig fra Landet, ikke

efterdags saa noie skulde overholdes; og endelig 3) at.Korn-

varenes hoie Priser i Danmark have foraarsaget Compagniet

et saadant Tab , at end ikke en Ladning Platfisk , som den

fordeelagtigste Retour-Sort , har kunnet betale en Ladning

Komvarer uden med 1 Rdlrs Tab paa hver Tbnde Rugmeel.

En lige Ansogning var af forrige Rentekammer under 23.

Mai 1770 afslaaet paa Grund af den sidste Clausul i den is-

landske Octroyes 50. Art.
, og det forrige Norske Kammer

havde under 8. August 1772 tilmeldet Compagniet, at det fandt

betænkeligt at forestille denne deres nye Ansogning til allern.

Bbnhbring, og det saa meget mere, som intet af det Foregivne

fandtes tilfulde oplyst, men dog især af fblgende Aarsager:

1) At Kongen allerede havde været nodsaget til at hente

Lom over Compagniet for Islands slette Providering med Meel,

samt ligeledes at lade ved. Retten paatale dets ubillige Be-

handling med de saa kaldte nye Indretninger der i Landet. —
2) At det ikke var oplyst, hvorledes nærværende Restancer i

Island forholdt sig mod de sædvanlige; om samme reiste sig

fra tomodne, ufornbdne eller forbudne Vare, og om Com-
pagniets Tab var en Virkning afNæringsmidlernes Mislingelse,

eller af en kostbar Oeconomie ved Handelen selv. — 3) var

det ikke oplyst, om ikke Tabet ved Faaresygen og Fiskeriets

Altagelse paa andre Maader var Compagniet vederlagt, f. Ex.
ved Hornqvægavlens og Laxefiskeriets Opmuntring, ved Af-
giitens Ringhed mod tilforn, de islandske Fiskeriers lykkelige

Tilgang, Retourvarenes meget hoie Priser i Danmark, samt ved den
grønlandske Handels Fordeel. — 4) At det var meget uvist,

om ogsaa Island, eller Handelen selv, af den ansbgte Efter-
givelse vilde, som Octroyen dog tilholder at skulde skee, naar
saadan Eftergivelse skulde finde Sted, hoste nogen virkelig
Nytte g Fordeel. — Efter at Compagniet under 11. Septbr.
s

-
A. havde sbgt nærmere at' begrunde dette Andragende, for-

langtes Thodals og Fjeldsteds Erklæringer, og i Anledning af
et gjentaget Andragende fra Compagniet af 31. Decbr. 1772
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1 774. endnu den 3. April 1773 Thodals Erklæring, der blev indsendt

28. April. 17. Septbr. s. A. — Denne Erklæring gikudpaa: 1) atCom-
-^-^^^ pagniet vel paa sine Steder har til deres egen store 'Fordeel

gjort Indretninger til Terreneufs-Fiskevirkningen, men derimod

standset denne Virkningsmaade blandt Indbyggerne, ved at

betale denne Fisk ringere end i Finmarken, og ved for 2 Aar

siden, tvertimod Oetroyens 27. Post, at forbyde deres Kjbb-

mænd aldeles at antage nogen Klipfisk af Indbyggerne. —
2) Siden sin Ankomst til Island veed Stiftamtm. ingen Præ-

mier for Baadebygning at være uddeelte. — 3) Hornqvægsav-

ling til Handel troer han ikke at kunne drives hoiere end nu

skeer, da Indbyggerne selv fortære en stor Deel afHornqvæg.

Til at forfige denne Næring endnu mere, og gjbre samme for-

deelagtig ogsaa for Handelen, var efter hans Tanker det bedste

Middel, at Compagniet betalte forede Stude saa vel, at Ind-

• byggerne derved kunde finde deres Regning. — 4) Især an-

gaaende : a) det af Compagniet Ansogte ; at hverken Forpagt-

nings-Afgiftens Eftergivelse, eller endnu mindre Koravarenes

Forhbielse i Prisen, kan tjene enten Indbyggerne eller Han-

delen til nogen virkelig Fordeel og Opkomst, da det fbrste

alene forlanges til at erstatte Compagniets Tab, det sidste (der

sammenregnet med Afgiftens Eftergivelse, vilde i 10 Aar be- '

lbbe 230,000 Rd.) synes en altfor stærk Contribution for Is-

land alene til Erstatning for det beregnede Tab 1 '/-.» Tde Guld

af begge Lande, Island og Finmarken, b) Faarenes Dbd og

Kornvarenes hbie Priser troer han gjerne at have tilfbiet Com-

pagniet et anseeligt Tab, men mener tillige, at Fiskeriernes

s
Tilgang, og Produkternes hbie Priser have veiet op mod samme.

Ibvrigt er det ham ikke bekjendt, hvor stor en Sum, af de i

Handelen staaende 3 Tilride* Guld , kan regnes paa" Island,

og hvor stor Deel dette Land derefter skulde have i det fore-

givne Tab af 1 '/•.> Tde Guld. — Ved Compagniets bvrige gjorte

Beregninger anmærker Stiftamtmanden: 1) at det foregivne

Tab paa Huse, Inventarier og Restancer, af 50000 Rd., er for

hoit beregnet, og desuden den Capital, som deri stikker, at

r
' ansee som en vedblivende Eiendom, paa hvilken intet Tab

kan beregnes forend Compagniet engang fratræder Handelen,

og udbringer disse Huse, Inventarier &c, i Penge igjen. Af

en vedlagt Restance -Specification sees det og, at disse siden

1770 meget ere forringede, og at en stor Deel deraf staaer hos

vederhæftige Folk. — 2} Compagniets opgivne Tab paa Melet

er ligeledes urigtigt og for hoit ansat, hvorimod denne Species
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efter Stiftamtmandens Regning endog giver Compagniet en an- "
4 774.

seelig Gevinst, og godtgjor det Tab, som Brod og Gryn for- 28. April,

aarsager dem. — 3) Paa Brændevinet taber Compagniet

aldeles Intet. — Endelig viser Stiftamtmanden af alt dette, at

Compagniets Prove - Regning paa Husevigs Handel pro 1771

aldeles ikke kan antages til Bevis paa Tabet ved Handelen.
—

- Amtmand Stephensen har under 15. Septbr. f. A. ligeledes

erklæret sig om Sagen, og er i samme sin Betænkning aldeles

enig med Stiftamtmanden. Især melder han: at Compagniet

virker for egen Regning en stor Deel Fisk paa. terreneufsk

Maade, til Afsendelse til fremmede Steder, samt at Indbyggerne

°gsaa have lagt sig efter denne Virkning og deraf leveret til

Handelen, skjondt med liden Fordeel; men ogsaa denne Uden

Fortjeneste har Conipagniet betaget dem, ved at forbyde den

af dem virkede Fiskes Modtagelse i Handelen ;
— at Homqvæg-

Avlingen er forriget til det Dobbelte mod det der var for

Faaresygen, skjondt med saare liden Fortjeneste, ja endog

undertiden med Tab, da Foderet neppe bliver Bonden betalt.

Compagniet burde derfor si)ge at opmuntre denne Næringsvei,

ved at betale Stude saaledes, at Landmanden kunde være

holden dermed ;
-- at begge Compagniets" Ansogninger, nemlig

°m Afgiftens Eftergivelse og Taxtens Forhoielse, ere saa meget

niere ubillige, som Kongen derved ei alene vilde tabe Sin for-

nemste Indkomst af Landet, men maatte endog contribuere

aarlig til Compagniet en 22 å 27000 Rd.
,

og Indbyggerne

dog ufejlbarlig blive derved minerede. — Kammeret holder

S1g i det Hele til disse Erklæringer og indstiller som Folge

deraf, at Compagniets Andragende ikke bevilges, men at det

niaa- staae det aabent at fratræde Handelen paa Island og
r nimarken. — Vestind.-Guin: Rente- og General-Toldkammers
»Islandske og Finmarkske &c. Forestillinger og Resolutioner fra

6. Mai 1773 til Aarets Udgang 1774" 22, Nr. 20;. J. Erichsens

»Forberedelse" til Olavii Reise, S. xcvi.

t>en af det almindelige Handels- Compagnie den
Juhi g 31. Decembr. 1772 omsogle Eftergivelse af

^e 7000 Rd. Forpagtnings-Afgift for den islandske .Han-

del fra ^fyQ gf
^
Qg s j ( j en fremdeles, saa længe den i

Octroyen paa Island fasisatte Handelstid vedvarer, samt
Taxtens Forhoielse paa Meel, Brod, Gryn og Brænd e-

viin, som i værende Tid fores til Island, kan ikke be-

vilges. — Derimod ville Vi allern. fritage Compagniet,

*
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4774. efter sammes i sidstbemeldte Ansogning gjorte allerund.

2^April ^e8j^n8j fra Islands og Finmarkens videre Beseiling,

da det ibvrigt forbliver ved Vores Resolution paa extra-

ordinair-Gommissionens Forestilling desangaaende, som

alierede er communiceret General - Toldkammeret , at

nemlig Compagniet har at erklære sig, om det helst

onsker at fratræde disse Landes Beseiling efter Octroyens

Tilhold, eller og. om det hellere vil afstaae alle dets

Friheder og Eiendomme for den Værd af 286 Rd. pr.

Actie, hvilken Sum Interessenterne da kunne vente

betalt, enten i Obligationer med 4 pCl. aaiiig Rente,

eller i rede Penge, ligesom det maalte forlanges. Chri-

stiansborg Slot den 28. April 1774 K

30. April. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thotfal

og Amtmand O. Stephensen, ang. Veivæsenet i

Island. Kliavn 30. April 1774'. — isi. Copieb.

Litr. Q, Nr. 694.

Ligesom vi ei alene vide, men have ' og af den

sidste islandske Landcommissions Eragtning og Indbe-

retninger i Anledning af den 13. Post i sammes In-

struction noksom erfaret, at det vil blive forgjæves al

tænke paa, at gjore de almindelige Landeveie i Island,

og. deriblandt de imellem begge Bispestolene samt ellers

mellem Sonder- og Nordlandet, som og de mellem Bispe-

stolene samt Bessested og Landsthinget, bekvemme til

Vogne og Kærrer, da Situationen derudi lægger altfor mange

uovervindelige Hindringer i Veien: saa sees og. saavel

af de iblandt bemeldte Commissions-Acler fremkomne

Underretninger og Forsiage fra adskillige kyndige og

') Denné Resolution er communiceret Compagniet med Told-

kammerets Skrivelse 30. April 1774 (Isl. Copieb. Litr. Q,

Nr. 697) ;
ligeledes er i Anledning heraf, og af Handelens

Overtagelse for kongelig Regning, tilskrevet Stiftamtmand

Thodal, Amtmand Stephensen og de fleste Sysselmænd d.

20. Mai 1774 (Isl. Copieb. Litr Q, Nr. 740-745).
3
) Reskr. 29. April 1776.

'
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fornuftige Mænd i Landet selv., som og af Commlssio- 1774.

nens egne Betænkninger derover, at en retskaffen For- 30. April

anstaltning
til Landeveienes Forbedring paa en med

Landels Beskaffenhed passende Maade vilde være baade

fornoden og gjorlig. 1 Særdeleshed stemme alle de

udkomne Forsiage og Underretninger, samt Gommis-
•

ionens Eragtninger derudi overeens, at: 1) i det mindste
saa mange af de i forbemeldte Instructions 4 3. Postes § 1,

Litr. a—e navngivne, men nu enten tildeels eller aldeles

nedlagte gamle Landeveie over Fjeldene midt i Landet,

fornemmelig mellem Oster- samt Nord- og Sbnderlandet,

°g deriblandt især den saa kaldte Sprengesand, som
endnu maatte findes at, være befarelige. for ridende

Folk og belæssede Heste, og hvorved Transporter og

Reiser mellem fornævnte Steder kunde forkortes og

lettes, maatte igjen deels optages, deels sæltes i Sland;

samt dernæst: — 2) at Veienes .Forbedring igjennem

Boigderne, hvor den lader sig gjore, hvilket er paa

Mangfoldige Steder, maatte efter Landsloven paadrives
med mere Flid end hidindtil er, skeet, og især, at Sys-

selmændene, hver i sit Syssel, ifblge. den for dem
berede for rum Tid siden opsatte og veé Stiftets Ar-
( hiv ufeilbarlig beroende Instructions 29. Articul \ samt
a & Amtmand Gislesens Foranstaltning i Landsthings-
Acten pro 1760, og Hr. Amtmand Stephensens til dem

J -uenne her paaberaabte Instruction for Sysselmændene i

Island, som aldrig er bleven- oflicielt udfærdiget, og aldrig

tr)
Tkt, men hvoraf Concept og deretter tagne Afskrifter fin-

des i Archiveme og i enkelte Samlinger, er henfort til

Aaret 1745, g bestaaer af 29 §§;' den sidste §• forste

Passus angaaer Veivæsenet, og er saaledes lydende : „Han
skal være tiltænkt, Almuen efter Loven at tilholde: deal-'

.mindelige og alfare Yeie, saavidt hans anfortroede Syssel

strækker, saavel langs som tværs igjennem Herredet, aar-
lig efter Loven at rydde og vedlige " at holde , Bro at

lægge, saa og Varder til de Veifårendes Efterretning, hvor

•

lomodent gj rires, at opsætte, saasom Sligt til det gemene

.
Bedste og Alles Gavn i Almindelighed hensigter."
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1774. in Anno 1770 ergangne Circulares, og hvad videre Ordre

30. April, herom maatte haves forhaanden, burde aarlig foie saa-

danne Anstalter dertil
is
som efter hvert Steds Beskaf-

fenhed kunde befindes at være de tjenligste til at dette

Oiemærke, i det mindste i Tiden, kunde haabes at

vorde saavidt mueligt opnaaet, dog at saadant maatte

indrettes paa den for Almuen taaleligste Maade, baade

i Hensigt til de paa Veiarbeidet anvendende Udgifter og

Tid. — I denne ^nledning maa vi herved anmode Hr.

Stiftamtmand Thodal og Hr. Amtmand Stephensen, med

bedste Overlæg, saavel med hverandre indbyrdes, som

med BeljenJ>erne og andre gode Mænd , hvilke maatte

eragtes at kunne med Nytte gaae derudi til Haande,

at foranstalte, at de store Landeveie tvers og langs over

Fjeldene kunde, s/iavidt saadant endnu ei maatte være

skeet, blive vedborlig udforskede, og. derefter gjorte

de tjenligste Forsiage til deres Optagelse og Istand-

sættelse, saavidt samme maatte findes gjorlig og

,
nyttig, dog alt paa den letteste Maade, naar ikkun

samme var bekvem og sikker, og det enten efter den

i Gommissionens Instruction selv, eller efter de af Bi-
k

skop Finnur Jonssen og Hr. Amtmand Stephensen til

Gommissionen indaivne, eller efter andre bedst era^lende

Anviisninger; til hvilken Ende vi herved sende indsluttet

en Extract, saavel af Biskoppens forbeineldte Betænk-

ning om Fjeldveiene, hvilken Gommissionen ialt har

bifaldet, som af Sysselmand Bendixens og Einer Haflid-

sens Beskrivelser over Sprengesand , hvortil vi endnu

lægge en os tilhændekommen Gopie af Einer Brynjulf-

sens Indberetning om den af ham med sidstbemeldte

Fjeldvei i Aaret 1770 foretagne Undersogning. I lige

Maade maa vi anmode Hr. Stiftamtmand - og Amtmand,

ei alene vedborlig at tilhoFde Sysselmændene hver i

'sit Amt, efter forbemeldte allerede subsisterende Ordres,

strax, saavidt nu for Haanden kan være mueligt, at

lade begynde med Boygdeveienes Forbedring, men og

til sammes videre Fortsættelse og Fremgang efter for-
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jtfdent Overlæg om den Sag at meddele os saadan
etænkning og. Forslag, at Kammeret derved kunde

sættes i Stand til i sin Tid at foranstalte et ordentligt

Reglement om Alt, hvad der horer saavel til Boygde-
som Landeveienes fornbdne Istandsættelse og Vedlige-
holdelse. Det Vestindisk-Guineiske Rente- og General-.
Toldkammer den 30. April 1774.

Toldkammer - Skrivelse til Directionen for

Handels -Compagniet, ang. Fiskeriet med de

Sondmorske Baade. Khavn 4. Mai 1774 1
. —

Isl
- Copieb. Litr. Q, Nr. 698.

I Anledning af Directionens Propositioner i Skrivelse
ul Rentekammeret af 21. April a. p., betræffende deels
Tilladelse for Compagniet at drive Fiskerie for egen
Regning med de Sondmorske Baadé, naar Islænderne
^ke vilde modtage Baadene med tilhorende Garn for

a mindre end de have kostet Compagniet, deels og,
at Losemændene i de Havne -Districter, hvor Fiskerie
med disse Baade er anlagt , maatte blive tilholdte at

a§e Tjeneste paa meerbemeldte Baade, skulde vi
lkte undlade herved at formelde, at da vi af de herom
^a Island indkomne Beretninger have fornummet, . at
man der regner paa, at disse Baade, formedelst det
^ttnum og den Lbn, som er given dem, der have

^aeret ved Bygningen m. v., skal stige til omtrent 5
nge saa meget, som saadanne Baade kunde koste i

rge, og det altsaa synes at forbyde sig selv, at Ind-

YBgerne kunne paa det tiibudne Vilkaar tilhandle sig
samme, saa see vi os endnu ikke i Stand til at kunne
estemme, om og hvorvidt forbemeldte Tilbud kan.

B*ve Compagniet Adgang til Baadenes Anvendelse til

»skerie for egen Begning, imod Octroyens 26. Art.,

Ist saavidt vi ikke vide, hvorvidt bemeldte Andra-
gende, angaaende Baadenes saa meget hbie Priis. er

1774.

30. April,

4. Mai.

jevnf. Norske Kammers Skrivelse 22. Februar 1772.
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1774. grundet eller ikke; ligesom vi og ikke kunne see, at

4. Mai. der for Nærværende kan gjbres videre til at forbinde

Islænderne til at roe paa meerbemeldle Sondmbrske

Baade, end hvad Stiftamtmand Thodal allerede har for-

anstaltet ved Ordre til vedkommende Sysselmænd, at

m
de skulle anvende al Flid paa, at see Baadene forsy-

nede med de fornodne Folk, hvorefter det ei vil være

at formode, at Jordeierne eller andre skulde derudi lægge

nogen Hindring i Veien; men at tvinge Indbyggerne,

være sig Losemænd eller andre, (il at roe paa disse

Baade, vil ei være gjbrligt, men endog kunne ansees

for aabenbare Uret, saa længe der ei haves fuldkom-

men Vished om, £t det er usandt, hvad der paastaaes

i Island, nemlig at Indbyggerne vilde derved skades i

deres Næring og Livs-Ophold, saavidt de norske Baade

ikke fiske nær saa meget som deres egne, hvorimod

Islænderne vilde af sig selv lokkes til at roe hos de

Norske, naar disse dreve Fiskeriet med mere Fordeel

end hine kunne drive det selv. Overalt have vi, i Be-

tragtning af foranfbrte og andre flere Erindringer, som

til os ere indkomne, ang. forbemeldte det i Island an-

lagde Fiskerie og Seilads med de Sondmbrske Baade,

saa langt fra ikke kunnet overbevises om, at Islænder-

nes Modvillighed haver egentlig været det, der haver

hindret samme, at vi meget mere finde. Aårsag at for-

mode, at de fornemste Hindringer, som dette Anlæg

kan have haft, kunne mulig være foraarsagede derved,

at det der i Landet ei er blevet udfort med alt det

Overlæg, som Compagniet kunde have tilsigtet eller

haabet. Og da vi nu Intet hellere bnske, end at see

dette Anlæg befordret paa allerbedste Maade, saavel i

Betragtning af dets unægtelige Nytte for Landet, som

den derpaa allerede anvendte 5000 Rdlrs Udgift af H.

Maj*" Gassa, men det falder os ugjbrligt at kunne over-

lægge paa behbrig Maade, hvorledes den af os Com-

pagniet herudi bevisende Assistence skulde være ind-

rettet, til at det derved tilsigtede Oiemærke bedst kunde
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haabes at opnaaes, uden at vi i Forveien ere saa noie

som mueligt underrettede om, hvorledes det hele Anlæg

til den Sondmbrske Baadebygning, Seilads og Fiske-

maade er udfort i Island, saa maa vi, saa meget

mere som Hans Maj* selv ved allerh. Resolution af 21.

Marts a. c. haver befalet os at tage denne Sag under

flbieste Overlæg, herved anmode Directionen at ville

forskaffe os en fuldstændig og tilforladelig Underretning

om, paa hvad Maade saadant er skeel, og det saaledes,

at derhos tillige tydelig og stykkeviis forklares, hvorvidt

det paa hvert Sted har gelinget eller ikke, og da i

forste Fald hvilke og hvorledes beskafne Fordele derved

ere befundne, som og i det sidste, hvad Hindringer og

Mangler derved ere bemærkte, samt hvad der kan

egentlig agtes at være Aarsag til disse, og endelig

hvorledes hver af disse især bedst kunde ventes at

vorde afhjulpen, og paa den anden Side do ved denne

Indretning venteligen befundne Fordele det meste som
mueligt formerede og nyttede; ligesom vi og, til yder-

mere Oplysning herudi, have under Dags Dato anmodet

Stiftamtmand Thodal, at indhente fra Landets Side al

niuelig Underretning og Betænkning om alle disse Po-

ster. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkam-
mer den 4. Maji 1774 \

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 5. Mai.

Observators Bopæl paa Lambhus, m. v. Chri-

stiansborgs. Mai 17742
. — Norske Tegn. XL, 339-340.

') Skrivelse til Stiftamtmand Thodal om at indhente og led-

saget af hans egen Betænkning at indsende Underretninger

om Sagen fra vedkommende Sysselmænd og andre er-

agtende paalidelige Folk i Holmens, Grbnnefjords , Pa-
triksfjords og Isefjords Districter, hvor Anlæg efter den

Scmdmcirske Maade vare gjorte (Copieb. sst. Nr. 699).
*) Reskr. 18. April 1781.
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100 Reskr. ang. Bopæl for Observator.

1 774. jevnf. ogsaa herom Ericlisens „Forberedelse" til Olavii Reise,

5. Mai, S. clxiii.
* I

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi udi

Aaret 1772 allern. have beskikket Studiosum Eyolfer

Johnson til astronomisk Observator paa Vort Land Is-

land med 80 Rd. aarlig Lon, indtil Stadestad Kald blev

ledig, hvorpaa ham blev givet Exspectance, da han

som Sognepræst tillige kunde forrette astronomiske

Iagttagelser; men det derefter er anseet bekvemmere,

at disse Iagttagelser skete paa Bessestad, hvor du, saa-

vel som andre kongelige Betjente, opholde sig i Nær-

værelsen/ som med Observator kunde have enslags

Indseende og i behovende Tilfælde komme ham til

Hjælp med en eller anden Foranstaltning, ligesom det

og formentes, al da Bessestads Kirke af ny skal opbyg-

ges, der paa Taarnet bekvemmelig kunde opbygges et

Observatorium, hvorom du fra Vores Danske Gancellie

er bleven lilskreven at meddele din Betænkning, og du

nu haver forestillet, at forend den bevilgede Collects

Belob til Bessestad Kirkes Opbyggelse vides, kan du

ikke gjore Beregning, om Taarnet med et Observatorium

deraf kan bekostes, men derhos foreslaaet, om ikke

• Observator til Beboelse kunde overlades en Os tilhorende

liden Gaard, Larnbhus kaldet, som neppe skal ligge 500

Skridt fra Kirken, da han ikke kan indtages paa Gaar-

den Bessestad: — saa give Vi dig hermed tilkjende,

at Vi, i Anledning af saadan dit gjorte Forslag, samt

Vores Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkam-

mers derover givne Betænkning, allern. ville have be-

meldte Observator paa Island forundet Gaarden Larnb-

hus til fri Beboelse, dog saaledes, at de Bonder, som

nu have samme i Fæste, ei alene ikke i Utide udsættes,

men og at dem, naar de efter lovlig Opsigelse skal

fravige Gaarden, forskaffes andre bekvemme Gaarde

paa Vores Gods, om de det forlange, hvorom Vi og

igjennem bemeldte Vores Rentekammer ville lade Land-

fogden tillægge den fornbdne Ordre. Ligeledes ville
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Vi og allern. have bevilget, at ifald Gollecten ikke til-

strækker, at et Observatorium paa Bessestads Kirkes

Taarn kan bekostes, maa der ved Gaarden Lambhus
udrettes et, til bestandig Brug for Observator. — Og
som Observator, naar han saaledes bliver paa Besse-
stad, ikke kan betjene Stadestads Kald som Sognepræst:
saa haver du at lade bemeldte Eyolfer Johnson fra sig

levere den ham forundte Exspectance paa Stadestad
Kald, da Vi, naar dette Kald bliver ledigt, ville til

Erstatning forunde ham 100 Rd. isteden for de 80 Rd.

han nu haver. — Derefter du dig allerund. haver at

rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjende-

Slv®, samt Os ellers at indberette, at du denne Vores

Ordre haver bekommet. Befalendes &c. Christiansborg
Sl°t den 5. Maji 1774.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho- Mai.

ang. Observatorium, Observators Lfln, m. v.

Khavn 14. Mai 1774. — Cancell. Brevb. for 1774,

Nr
* 678, S. 622-624 5 Riibr. hos Fogtm. VI. 1, 478.

p
- M. Da Hans Kgl. Maj*, i Anledning af Efr. Stift-

^efalingsmands udi afvigte Aar indkomne Forestilling,

allern. har approberet, at Gaarden Lambhus maa for-

undes den astronomiske Observator paa Island lil en

f!
Bo,iS, saa og, at ifald den bevilgede Collect ikke

Mstrsekker
, at et Observatorium kunde indrettes paa

Be •

ssestads Kirketaarn, maatte ved Gaarden Lambhus
indrettes et, til bestandig Brug for Observator, med
videre, hvorom De erholder Hans Maju allern. Befaling

:

saa tvivler man ikke paa, at jo Hr. Stiftbefalingsmand
(»fald Observatorium ikke kan blive paa Bessestads Kirke-

lam) haver Indseende med, at det ved Gaarden Lamb-
us ^dreltes paa bedste og menageerligste Maade,
°S tillige saaledes, at de anbefalede Iagttagelser der
kan gjbres; hvad Forskud Hr. Stiftbefalingsmand dertil

Maatte gjbre, skal blive Dem herfra remitterede, naar
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Beregningen derover indsendes, ligesom og fra det

kongel. Vestindiske og Guineiske Rente- samt General-

Toldkammer bliver foranstaltet, at til Hr. Stiftbefalings-

mand vorder leveret 4 60 Rd., som er 2 Aars Lon for

Observator Eyolfer Johnsen, fra 21. Maji 1773 til 21.

Maji 1775, hvilke De ville behage at betale ham, ifblge

det kongel. Reskr. af 21. Maji 1772, saa og indberette,

naar Stadestad Kald bliver vacant, paa det
v
han fra

den Tid af kunde nyde de ham tillagde 20 Rd. For-

bedring paa hans Lon. Ibvrigt ville Hr. Stiftbefalings-

mand behage at paasee, at bemeldte Eyolfer Johnsen

efterlever hans Instrux, i Henseende til den indsendende

Gjenpart af hans Observations -Protocol, med videre.

Cancelliet den 14. Maji 1774 K

i6. Mai. Kongelig Resolution ang. Indlosning af det

islandske Handels-Compagnies Actier. Christians-

borg 16. Mai 1774. — I Anledning af Toldkammerets

Forestilling 14. Mai, hvori indberettes, at Directeurerne for

det almindelige Handels-Compagnie have meldt Kammeret, at

de i en Generalforsamling have tilkjendegivet Interessenterne

Kongens seneste Resolution: at ville lade betale benævnte

Compagnie for dets samtlige Eiendele de af de fleste Interes-

sentere begjærte 300 Rd. pr. Actie pp., samt at de tilstede-

værende strax have erklæret at ville imodtage disse 300 Rd.

enten i Penge eller Obligationer
;
og derpaa af Kammeret udbe-

des Resolution : fra hvad Sted Pengene for hver Actie skal betales,

eller Obligationerne udstedes. — Vestindisk-Guineiske Rente- og

General-Toldkammers „islandske &c. Forestillinger og Resolu-

tioner fra 6. Mai 1773 til Aarets Udgang 1774" 22, Nr. 22
5

J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. xcvil.

Vi ville allern., at Vores Ober- Skatte -Direction til

Interessenterne af det almindelige Handels-Compagnie

skal betale 300 Rd. for deres Actier, enten udi rede

Penge eller med Obligationer å 4 pCt.; hvorimod Ac-

') Canc. Skriv. s. D. til Toldkammeret, at levere Stiftamt-

mand Thodal 160 Rd. til Udbetaling af Observators Lon

i 2 Aar. Canc. Brevb. 1774, Nr. 662b , S. 609.
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herne saavel som den af Handelen flydende Fordeel
skal tilfalde benævnte Vores Ober - Skatte - Directiou.

Christiansborg Slot den 16. Maji 1774.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 28. Mai.

ang- Jordbrugets Forbedring i Island m v. Khavn
28. Mai 1774. — Islandske Copieb. Litr. Q, Nr. 763.

~*7 Efter at have modtaget Betænkninger fra Island ang. Med-
mødernes Anvendelse erklærer Kammeret, at det ikke kan bi-

falde de deri fremsatte Forslag: at anvende Renterne deels til

°pmuntring for dem, der havde udryddet deres befængte Faar,

deels til Opmuntring for 2 islandske Bonderkarle , der havde
l®*t Jorddyrkningen paa Bomholm. Derimod bnsker Kam-
meret, at Stiftamtmanden vil tage for sig Landcommissionens .

Forslag,
g hans egne Betænkninger, f. Ex. af 29. April 1771

°m Agerdyrknings-Redskaberne, af 13. August 1772 om Jord-

bens Beskaffenhed, af 8. Septbr. s. A. om Maaden at gjore

Tunene slette, samt af 27. Septb. 1773. om Kartoffelavl, foruden

Andres Bemærkninger (i hvilken Henseende ogsaa en Rela-
tion af Student Thoroddi, som opholdt sig i Upsala, opsendes)

°g. derefter udarbeide Udkast til en Anordning om Jord-
ru get i Island, hvori Hoyjidsagen skulde være Tunenes

°g Engenes Rogt, men dog tillige berores saavel den egentlige

Kornavling som Havedyrkning og Potetes-Plantning $ deri skulde
ogsaa bestemmes de udsættende Præmier. Det saaledes udar-
mede Udkast onskedes, til Droftelse Artikel for Artikel, fore-
*agt saavel Amtmanden og Laugmændene som de ovrige Be-
tjente i Landet, hvorefter da hele Materialet skulde indsendes
bl Kammeret, helst til Efterhosten 1775. Med Hensyn til Præ-
miers Udsættelse buskes Oplysning, om ikke det i Island 1770
sammentraadte Agerdyrknings-Selskab kunde være at formaae
til at anvende Noget dertil, hvorfor Stiftamtmanden anmodes
°m at foranstalte sammenkaldte saa mange Medlemmer af Sel-
s abet som mueligt paa dette Aars Landsthing, og opmuntre
em til at gaae ind herpaa, med Gjentagelse af det i Norske
Kammers Skrivelse 1. Febr. 1772 givne Lbfte 'om Kongens Paa-
skjbnnelse af hvad Selskabet i saa Henseende maatte ville bi-

age til den priselige Hensigts Opnaaelsej „ligesom vi og
io\rigt, i Suite af sidstbem" Norske Kammers Skrivelse, ville

udbede os at blive til næste Host underrettede om dette Sel-

skabs nuværende Tilstand , samt siden aarlig om dets videre
foretagende til Jordbrugets Bedste."
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Kongelig Resolution ang. Schæfferiets Regn-

skaber. Fredensborg 2 Juni 1774. - i Forestil-

ling 25. Mai forestiller Toldkammeret, at i den Tid Hastfer havde

forestaaet det ved Resol. 26. April 1756 stiftede Schæfferie paa

Vatn, indtil Udgangen af Aaret 1763, vare flere Udgifter dertil

afholdte, ialt til Belbb 6215 Rd. 24 V« Sk., hvoraf kun 596 Rd.

20 Sk. vare refunderede. Hastfer sendte aldrig noget or-

dentligt Regnskab og dode 20. Pebr. 1768 i Armod. Land-

fogden blev derefter beordret at forfatte Regnskabet, men dette

var heller ikke at faae, som det ogsaa indrommedes at være

hans Embede uvedkommende. I Anledning heraf indstiller

Kammeret, at denne Post gaaer ud af Bogerne. — Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammers „Islandske, Finmark-

ske &c. Forestillinger fra 6. Mai 1773 til Aarets Udg. 1774"

22, Nr. 24.

Efter de foredragne Omstændigheder ville Vi allern.:

1) at Ventilationen om SchæfFerie-Regnskabet udi Island,

som uvedkommende og aldeles forgjæves, skal for Efter-

tiden af Jordebogs-Regnskabets Antegnelser udgaae. —
2) at de i Forestillingen allerund. opgivne Summer, for

hvilke Hastfer skulde aflægge Rigtighed, og han findes

debileret for, saavel til Schæfferiet selv, dets Indret-

ninger, Bygninger, Besætning og Inventarium, som og

de gjorte Forskudde, maa af vedkommende Gontoirs

Tegneboger udgaae, og derefter i Bogholder -Contoiret

til Udslettelse anmeldes. — 3) at Kammeret derimod

ved Correspondence med Stiftamtmanden i Island og

Administrateurerne i Holk og Andersens Bo skal soge,

hvad ydermere Efterretning og Rigtighed endnu kunde

erholdes, angaaende de under Nr. 2, 3 og 5 i Fore-

stillingen anfbrte Poster 1
, samt endelig paasee, at det

almindelige Handelscompagnie ved Fratrædelsen i sin

Tid afleverer Gaarden Watne med Bygninger og Inven-

tarium i samme Stand, de 4764 have modtaget den.

Fredensborg Slot den 2. Junii 1774.

Disse Poster angik Inventarium (1234 Rd. 50 Sk.), Medi-

kamenter (22 Rd. 64 Sk.) og Saltstene (430 Rd. 90 Sk.)
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Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og 4774.

Bishop Finnur Jonsson, ang. Stafafell Præstekalds.
15 - Juni-

Fritagelse for Contribution. Fredensborg 15. Juni
1774 1

. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt

Stift 1775. Norske Tegn. XL, 372»-378.

Christian den Syvende &c. V. S..B. T4 Eftersom
So80epræsten til Stadefeld (rett. Stafafell) paa Vort
Land Island , Herr Rafnkell Bjarnesen, udi indsendt

Memorial, som Os er bleven refereret, allerund. ha-

ver andraget, at bem" Kald er paalagt at svare 2

Croner til fattige Præster, og 2 Groner til fattige

Præste-Enker, men at dette Kald har i nogle Aar taget

anseelig Skade, formedelst Vands, Sands og Stenes

Overgang paa Jordens Enge og Udmark, hvorved Ind-

komsterne ere forringede fra 37 til 22 Rd.
,

desaarsag
han allerund. haver begjert, at han og Efterkommere
maatte befries for at udrede foranforte Contribution.
Thi er, i Anledning af saadan gjorte Ansbgning, samt
saavel efter din, Stiflbefalingsmand Thodals, som Vores
^eneral-Kirke-Inspections-CoIlegii derover givne Betænk-

es, hermed Vores allern. Villie 02 Befaling, at du,

,skoP Jonsen, udi Consistorio proponerer et af de
^reestekald

, hvis Indkomster ere saa forogede, eller et

a
^ de andre, hvis Indkomster tilforn have været saa

s*ore, at paa samme med Billighed kunde lægges her-

der at svare denne Afgift til vanfore Præster og fat-

tige Præste-Enker, som af Stadefeld Præstekald hidindtil

har været svaret. — Og ville Vi derhos allern., at, om
flere saadanne Præstekald skulle forekomme, hvis Ind-

komster ligeledes ere forringede, saa meget nedenfor
mindste antagne Summa, som har været lagt til Grund
for deraf at svare saadan Contribution, det da med
dem paa samme Maade skal forholdes. Derefter I eder

jevnf. Reskr. 14. Febr. 1705 og 5. Juni 1750.
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1774. allerund. kunde vide at rette. Befalendes <&c. Fredens-

rTT^T borg den 15. Junii Anno 1774 \
15. Jum. °

23. Juni. Kongelig Resolution ang. Udgivelse af Eggert

Olafssons Lachanologia. Fredensborg 23. Juni

1774. — I Toldkammerets Forestilling 15. Juni bemærkes,

at Student Jon Olafsson, Vice-Laugmand Magnus Olafsson og

Provst Bjorn Haldorsson, havde forenet dem om at udgive et

Skrift af afg. Vice-Laugmand Eggert Olafsson om Madurters

Dyrkelse i Island, men sogte om at faae Trykkerion og Ind-

binding godtgjort, for at kunne sælge Bogen billigere. Told-

kammeret yttrer, at i et Land som Island, hvor hele Almuen

læser, vil intet Middel være bedre til at indbringe og rodfæste

hos Indbyggerne de til Landets Opkomst nodvendige oecono-

miske Kundskaber, end at give dem i Hænder grundige Skrifter

i Landets Sprog om deslige Gjenstande , i hvilken Henseende

det omtalte Skrift og Udgiverne anbefales. — Vestind.-Guineiske

Rente- og General-Toldkammers „islandske, finmarkske, fær-

(5eske og gronlandske Forestillinger og Resolutioner fra 6. Mai

1773 til Aarets Udgang 1774" 22, Nr. 26. - Resolutionens Indhold

er trykt i Isl. Maanedstidender 3. Aarg. (1776) S. 116—117

jevnf. 1. Aarg. (Novbr. 1774) s. 17-225 J. Erichsens „For-

beredelse" til Olavii Reise, S. xlix.

Forlæggerne af indbenævnte islandske Skrift om
Madurters Dyrkelse i Island maa nyde Tryknings- og

Indbindings - Omkostningerne efter derom indgivende

qvitterede Regninger af Vores Cassa godtgjorte, og ville

Vi tillige allern., at 500 Exemplarer af dette Skrift for

Vores Regning skulle kjobes, for gratis at uddeles imel-

lem de fattige Indbyggere i Island, efter den Inddeling,

som Stiftamtmanden nærmere haver at gjore. Fredens-

borg den 23. Junii 1774 2
.

') I Anledning af dette Reskript blev besluttet i Synodalfor-

samlingen for Skalholt Stift 1775, at Præstekaldene Hof
i Alptafjord med £vottå, og Saurbær paa Hvalfjaroar-

strond skulde herefter erlægge hvert for sig 4 Mk. aarlig

til Emeritpræster og 1 Mk. til Præste-Enker.

*) Ved Toldkammerets Skrivelser af 27. Juni er denne Re-
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Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 4774.

an
S- Postskibs - Station i Island m. v; Khavn JhÆå

25. JUnj — Isl> copieb. Litr. Q, Nr. 782.

Da man gjerne onsker at etablere en oftere Corre-

spondence imellem Island og Kj&bcnbavD, end hidtil

m^d Handels-Skibene været haver, mens dertil udfordres:
^pst at have en sikker Havn ved Havnefjorden eller

Holmen, som nærmest ved Bessested, hvor et Skib om
Sinteren kunde ligge, og dernæst at bestemme et Sted

Paa Nordlandet, et Sted paa Vesterlandet og et Sted

Paa Osteriandet, som vare de bekvemmeste, for fra

k yer Landsfjerding didhen at sende Breve, og siden til

Bessested, hvorhen tillige alle Sbnderlands-Breve bleve
at sende, at befordre: saa bliver Hr. Stiftamtmanden
herved anmodet, ifald dette saa betids skulde indtræffe,
a
* derom kunde skee Undersøgelse endnu i Aar, at

lad e undersoge og indberette:

*) Hvad Sted der formenes at være bekvemmest
°S sikkerst for et Skib at ligge om Vinteren, uden Ha-
zard af Forulykkeise, enten i Havnefjorden og det
derved værende Tjorn, eller ved Holmen indenfor Widoe
o ^ogernæs, eller nogen andensteds i Nærværelsen af

Bessested; hvorom det maatte behage, ved Hjelp af de
Paa Havnefjorden og Holmen værende Skippere og
Styrmænd,

ifald nogen der endnu ved deltes Annam-
mejse befindes, at lade ejere de allernbieste Under-
c*' 1sogelser mueligt være kan. — 2) at opgive hvad Steder
1 hver Landsfjerding der formenes at være bekvemmest,
or dertil at hensende alle de til Kjobenhavn destine-
rende Breve, og derfra isjen at befordre dem til Besse-
e

j
saaledes, at de kunde være paa Bessested 3 Gange om

aret, nemlig første Gang ved Martii Maaneds Begyn-

solution communiceret Udgiveren, Stud. Jon'Olafsson, Stift-

amtmand Thodal og Finants-Collegiet, Isl. Copieb. Litr.

Q, Nr. 783—785.
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delsej anden Gang ved Junii Maaneds Begyndelse og

tredie Gang i Oktobr. Maaned. Ved saadan Correspon-

dence fra Vesterlandel vil nok findes nogen Vanskelig-

hed, og fra Osteriandet mere, men fra Nordlandet

mindst. Man onsker gjerne at vide, hvorledes Vanske-

lighederne bedst kunde hæmmes og Gorrespondencen

med mindst Besværlighed og Bekostning komme i Gang.

Vestindisk- Guineiske Rente- og General -Toldkammer

den 25. Junii 1774.

23. juli. Provisional - Reglement ang. Bevaring og An-

vendelse af ftvilderne paa de kongelige Godser

i Island. Oxaraa Landsthing 23. Juli 1774 1
.

— Publiceret paa Althinget under Stiftamtmand Thodals og

Amtmand Olaf Stephensens Navne, i Henhold til Toldkamme-

rets Skrivelse 26. Februar 1774, og trykt i Althingsbogen s. A.

Nr. xxvii, 3.

Da det er hoist fornoden, saavidt mueligt, at see

forebygget de endnu overblevne Faare- Qvilders fuld-

komne Tab paa Hans Maj" Gods i Landet, saa ansees

for tjenligt, at, naar Faaresygen saaledes har indtrængt

sig i et Syssel eller Thinglaug, at Godsets Qvilder en-

ten ere allerede inficerede, eller befrygtes inden kort

Tid at vorde af Sygdommen angrebne, de da straxen

blev indsatte i Handelen, eller solgte til Indbyggerne,

som kunde ville slagte dem til eget Brug, for 20 Fisk

en Takke- eller Malkefaar, efter Landtaxten, hvorved
2
/a Dele af Faarenes Værdie conserveres, som siden

kunde anvendes til Koe-Qvilders Indkjob, og de sættes

paa de Gaarde igjen, som efter Billighed maatte befindes

at kunne fode og underholde Koer isteden for Faar;

men Overskudet af det indkommende Qvilde -Værdie.

som ikke kunde anvendes til dette Brug, burde staae

vel forvaret under Forpagternes Gjemme til friske Faars

kgl. Resol. 29. Marts 1779.
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indkjeb og Anskaffelse i sin Tid. — Man sætter 20 Fisk 1774.

f°r et Faar, skjbndt der ikke paatvivles, at det fu^ e ^23^MiT
Værdie kan erholdes, og derover, udi de Districter,

^ær ved Sekanten, som have Mangel paa Slagterqvæg.

At lade Faare-Qvilderne derimod, i Mangel af såadan
eMer anden god oeconomisk Anstalt, saaledes uddbe,

at de blev til ingen Nytte, formodes at Forpagterne

^1 ikke ansee for forsvarligt, hvoraf kunde opstaae

deels Ansvar for dem selv, deels Skade for Kongens

Cassa, ligesom det hverken kan være sikkert eller raa-

^hgt, at betroe Leilændingerne Qvildernes Værdie, som
fest alle ere fattige, og desuden idelig omvexle Bopæle,

hvorved, dets Levering fra en Bonde til anden vilde

Sjor"eS meget uvis, og ellers flyde mange Trætter deraf,

saavel mellem Jorddrot og Leilænding , som de sidste

^dbyrdes. — Af denne Anstalt for Forpagtnings-Godsets

Qvilder kan Beneficiarii og Proprietarii tage Anledning

W sine Qvilders Anvendelse til bedste Fordeel for dem
Selv og andre Vedkommende: — saasom vi, ifolge det

k°agelige vestindiske og guineiske Rente- samt General-

^°ldkammers Promemoria af 26. Februarii sidsti. have
ei skullet lade ermangle, at publicere et Provisional

Reglement om forbemeldte Post for begge Amter. —
Gxeraae Landslhing den 23. Julii 1774.

Forordning, ang. Forrenteise af Umyndiges 31 • August

Midler m . v. Fredensborg 31. August 1774V
77 ^^eret paa Althinget 1775 og trykt i Althingsb. s. A.
®Tm XY

> h jevnf. Isl. Maanedstid. 3. Aarg. S. 75. — Siell.

^
eg ' 71

' 435^436. Original-Aftryk hos Hopffner ; Qvart-Forr.
for 1774, S. 64- 66 5 Schou V, 430-432.

Forordning, ang. at Umyndiges Midler, naar de ikke
Paa anden Maade kunde udsættes i godt og sikkert

') kgl. Resol. 19. Juni 1783; Plak. 9. Marts 1792.
'
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1774. Pant, maa imodtages i den kongelige Extra-Skatte-Gasse,

31. August, med videre.
v~-*"v_*r

' Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

det er befunden, hvorledes saavel Umyndiges, som an-

dre publique Midler, der ere henlagte til milde Stiftel-

ser, ofte tabes eller lobe Fare ved det, at Ober-For-

mynderne, og de, som saadanne Midler administrere,

eller og dermed have Inspection eller Direction der-

over, selv tage samme til sig og indesidde dermed;

saa, paa det saavel de Umyndiges, som andre publique

Midler, saa meget som mueligt, kan vorde betryggede,

- have Vi allern. funden for godt, at byde og befale,

ligesom Vi og hermed byde og befale, at det skal være

alle i Almindelighed, saavel Ober-Formyndere og Ovrig'

heds-Personer , som alle Andre, der, i Fblge det den*

anfortroede Embede, enten administrere Umyndiges

eller andre milde Stiftelser tilhbrende publique Midler,

eller og have Inspection dermed, eller Direction der

over, aldeles formeent, at til sig tage og indesidde med

slige Midler, under hvad Paaskud det og maatte være,

og i hvor tilstrækkeligt Pant eller anden Sikkerhed de

end derfor kunne give; da de, som allerede forhen

maatte have til sig taget saadanne Penge, og sidde

inde dermed, skal være forbundne, under deres Be-

stillingers Fortabelse og anden vilkaarlig Straf, inden

et Aars Forlob fra denne Forordnings Publications Dato,

at udbetale samme, og derfor at gjore vedbbrlig Rig-

tighed, paa det slige Penge andensteds imod sikker 1

Pant kunde vorde udsatte (med mindre det maatte

være saadanne Legata, som, i Fblge af deres Stiftelse,

stedse bbr staae og være prioriterede i et eller andet

Jordegods); men paa det Saadant ikke skal give An'

ledning til, at Borne -Midler blive staaende frugteslbse

til Tab og Skade for de Umyndige, saa ville Vi allern-

tillade, for saavidt angaaer de Umyndiges Midler, hvilke

de af Os beskikkede Ovrigheds -Personer , eller andre

Vore Betjentere, paa Embedets Vegne, administrere,
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eller staae til Ansvar for, at Vedkommende, naar de 4774.

ikke paa anden Maade kunne faae slige Penge udsatte 31. August.

» godt og sikkert Pant, og Gapitalen belbber sig til

400 Ad. elier derover, maa indlevere dem i en af Vore

Gasser, hvortil Vi nu for Haanden have bestemt Vores

Extra-Skatte-Casse, saalænge den vedvarer, hvor de da

skal blive modtagne, og sædvanlig Rente 4 pro Cento

deraf svaret, hvorved Vedkommende sig have saaledes

at forholde, at de forst melde til Vores Ober-Skatte-

Direction, hvad Capital de have at indlevere, og til

hvad Tid samme kan blive leveret, da Ober-Skatte-

Directionen derpaa anviser samme til Indtægt i Zahl-

Cassen. Naar de da med Zahl-Cassererens Qvittering

godtgjore, at Pengene ere betalte, udgiver Ober-Skatte-

Directionen, paa Vores Vegne, Obligation derfor, som
lyder paa sædvanlig Rente fra den Tid af, at Pengene
ere leverede, og at Capitalen igjen skal blive udbetalt

efter lovlig Opsigelse, naar de Umyndige, efterat de
ere komne til deres myndige Aar, det maatte forlange.

e 'ler den, af andre Aarsager, maatte behoves. For at

kUve forvisset om, at alt dette Foregaaende bestandig

°8 noie maa blive efterlevet, bor alle Vore Betjente og

Ivrigheds-Personer, som administrere Umyndiges Midler,

saavel som og alle Andre, der have Indseende eller Di-

reetion over de til milde Stiftelser henhorende publique

Midler eller andre Legata, aarlig ved hvert Aars Ud-

Sang, til Vores Danske Cancellie, indsende en Forteg-

nelse paa slige Gapitaler, samt paa de Steder, hvor de
ere bestaaende, og i hvilke Panter de ere udsatte.

Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever, Stiftbefa-

lingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Lands-

dommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og
Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores Forord-
ning under Vort Gancellie-Segl tilskikket vorder, at de
den paa behbrige Steder, til Alles Efterretning, strax

lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Fredens-
borg den 31. Augusti 4774.



\ i 2 Toldk. Skriv. ang. Brugsjord for en Chirurg.

4774. Toldkammer-Skrivelse til Amtmand Stephen-

^3S^Tsen, ang. Brugsjord for Chirurgen i Qster-Amtet.

Khavil 22. Oktbr. 1774. — Kammeret erklære/, at

ikke alene Hjemmegaarden Brekka, men ogsaa Hjaleierne

Brekkugeroishus og Hus udgjbre den Chirurgen for Os'ter-

Fjerdingens District allern. tilstaaede frie Brugsjord. — Isl.

Copieb. Litr. Q, Nr. 857.

5. Novbr. Toldkammer • Skrivelse til Stiftamtmanden og

Landfogden, ang. Inddragelse af Thingore (Ping-

eyraJ Klosters Afgifter til Kongens Kasse. Khavn

5. Novbr. 1774. — Efter de af Stiftamtmand Thodal

indberettede Omstændigheder, og især da det var at formode,

at Tugthuset nu kunde underholdes uden videre Tilskud af

den kongelige Kasse, approberes den af Stiftamtmanden foiede

Foranstaltning, at Thingore Klosters Afgift fra 1773 Aars Be-

gyndelse af indnyder i sidstmeldte Kasse, hvorom Landfogden

under s. D. tilstilles Ordre. — Isl. Copieb. Litr. Q, Nr. 863-864.

io. Novbr. Patent om Hoiesteret i Danmark, for 1775

og siden fremdeles for de efteri'olgende Aaringei*

indtil videre. Christiansborg 10. Novembr. 1774.

— Ikke publiceret i Island. Siell. Beg. 71, 501b-505. Original-

Aftryk hos HBpffner 1 Ark i 4to
, et andet uden Trykkested

paa den ene Side af et Heel-Ark. Qvart-Forr. for 1774, S.

110—119; Schou V, 454—461.

io. Decbr. Cancellie-Skrivelse til General-Toldkammeret,

ang. Ægteskaber paa Island. Khavn 10. Decbr-

1774. — Canc. Brevb. for Aaret 1774, Nr. 1684, S. 1460

—1461.

P. M. Vel er man villig herfra at forestille Hans Maj* det

af det kongelige Vestindisk- Guineiske Rente- og General-

Toldkammer udi Promemoria af 19. Novbr. næstafvig 1

gjorte Forslag til at hindre de mange ubetænksomrøe

Ægteskaber, som indgaaes iblandt Almuen paa Island
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3

W Skade for Landet; men foruden at referere sig til 4774.

s\n forrige om denne Sag til det kongel. Rentekammer i^Jecbr
afladte Skrivelse, kan man ikke undlade tjenstligst at

^lde, at man ikke seer at ved disse foreslagne Midler

forebygges det, som endnu er værre, nemlig at Losag-
l,ghed og Leiermaale tage Overhaand, ligesom man og

holder det hoist betænkeligt, i et saa slet peupleret

Land som Island, hvor Folkemængden desuden synes

daglig at aftage, enten at forbyde eller indskrænke

Ægteskab , hvortil man paa andre saadanne Steder
• at*

Stiger ved Præmier og paa andre Maader at indbyde
F°lk. Gancelliet den 10. Decbr. 1774.

Reskript til Stiftbefalingsniaud Thodal, ang. 15. Decbr.

Aftens - Varsel i Delinquentsager. Christiansborg

15. Decbr. 1774 1
.
— Publiceret .paa Althinget 1775 og

Uddrag trykt i Althingsb. s. A. Nr. xv, S. 19—20 5
jevnf. Isl.

Månedstid. 3. Aarg. S. 76 (hvor Datum urigt. anfores: 18.

^ecbr.). — Concept i Canc. Archiv : Missiver til Island &c.
1751-1800 . Norske Tegn. XL, 431*—482 5 Rubr. hos Fogtm.
Vl

- 1, 527.

Christian den Syvende <Src. V. S. B. T. Eftersom
^u under 23. Åugusti sidsti. for Os allerund. haver
0restillet, at det til Delinquenlsagernes hastigere Be-

fordring paa Vort Land Island ved allern. Reskr. af 3.

April 1750 er befalet, at Stævninger i samme maa til

L9Ugthinget med Aftens Varsel forkyndes, hvilket og
slrax derefter skal være bleven antaget i Oberretten

°B der bestandig brugt, men at det ikke desmindre
^dtrætFer, at derimod for Oberretten skeer Exeeptioner,
da dog Aftens Varsel for Oberretten, som ikkun holdes
e°ngang om Aaret, ansees mere fornoden, end for
^augthinget, ligesom derved og forekommes de ellers

af
frelinquentsagernes lange Henstand flydende Ulejlig-

heder: — saa give vi dig [ievmed tilkjende, at Vi,

9 Reskr. 28. April 1784.

IV * 8

1
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4774. efter dit i saadan Henseénde derhos gjorte allerund.

15. Decbr. Forslag, allern. ville have anordnet, at Delinquenlsager

maa ligesaavel til Oberretten paa bemte Vort Land Is-

land, som for Laugthingsretten, med Aflens Varsel ind-

stævnes. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg den 45. Decembr. 4774.

4 775. Plakat ang. Regnskab for Justitskassens Ind-

tægter hos Skifteforvaltere. Christiansborg 2.

Februar 1775. Publiceret paa Althinget 1776, og trykt

i Althingsbogen s. A. Nr. xnr, S. 19—22. Siell. Reg. 71,

569k -570. Original-Aftryk hos Hbpflher 5 Qvart-Forr. for 1775,

S. 3—5^ Schou VI, 2—3. .

Plakat, anlangende, at vedkommende Skifte -For-

valtere aarlig skal aflægge Riglighed for Justits-Gassens

Indlægter. - .

-

Vi Christian den Syvende &c. G A. V., at efter-

som Vi have fornummet, at, omendskjondt det ved den

under den 30. December 1738 udgangne Plakat er an-

ordnet, hvorledes de Retlens Betjentere baade udi Dan-

mark og Norge, som ei til rette Tid indkomme med
Rigtighed og Beviis, for hvis Justits-Cassen ved enhvers

Jurisdiction er tilfald en, for saadan deres Forsommelse

skal ansees, nemlig Geislligheden og alle andre Juris-

dictioner, saavel som Magistraterne udi Kjbbstederne, at

betale en Mulkt af 2 Rd., samt By-, Birke- og Herreds-

Fogderne, saa og Sorenskriverne, \ Rd., for hver Uges

Udeblivelse dermed, skal dog, efter de fra Vore Stift-

amtmænd og Amtmænd indkomne Besværinger, een og

anden, som er berettiget til at holde Skifter, især iblandt

Proprietairerne, uagtet de dem derom givne Erindrin-

ger, efterlade at indsende de anbefalede Attester, som

skal fblge med Designalionerne over hvad Juslitz-Gassefl

tilfalder: — saa ville Vi nu allern. have anordnet og

befalet, saasom Vi og hermed anordne og befale,
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*ke alene foranforte Rettens -Betjentere og Magistrats-
^ersoner, men endog Skifteforvaltere, baade geistlige
°8 verdslige, saa og Proprietairer og alle Andre, baade

^

1 Danmark og Norge, som enten efter Loven, eller
ertil givne Tilladelse, maatle være berettigede til Skifter

a
forrette, og forbundne til at holde Skifte-Protocoller,

skal aarlig, inden den i forbemeldte Plakat foreskrevne

*| og under den deri fastsatte Mulkt, indsende Rig-
!8hed for Alt, hvad Justitz-Cassen i nogen Maade maatte
V8ere tilfalden, samt, naar ingen Indtægt i samme Tid
er folden, da derom meddele vedkommende Stiftamt-
mand eller Amtmand deres Attest, for at indsendes
med de anbefalede Designationer. Hvorefter alle og
enhver Vedkommende sig allerunderdanigst have at

^

eUe
- Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever,

^befalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,
^ndsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere
°8 Haad, Fogder og alle Andre, som denne Vores Pla-

d

at under Vort Cancellie-Seigl tilskikket vorder, at de

lad*
beh5rige Steder

>
111 Alles Efterretning, strax

bor
læSe

.°S forkynde - Givet paa Vort Slot Christians-
øs, udi Vores kongelige Residentzstad Kjobenhavn,

de« 2. Februarii 1775.

Kongelig Resolution ang. Henlæggelse afHen- 20. Febr.

2n°p
tU SaDdfeI1 Præstekald

- Christiansborg

Toldlc

",ar 17?5
'
~~ 1 Forestilling 28 ' Januar beretter

sit
am
H

eret
'

at PræSten dl SandfeU Eyj°lf Teitsson havde

haft \A
ængegodset

>
som sex hans Formænd siden 1726 havde

egent Li'", **
Den aarlige af dette Gods

, der

faldne
* l° Bfmdergaarde

> der i sin Tid vare hen-

fderaf at
'
paa Gmnd af at Eieren havde hængt sig

RentI oT '
Vai

'
8 17 '

/2 Sk
-
Cr0nen ~ Vestød.-Guin.

ForBofn°
8 neraUToldkammers Islandske, Finmarkske &c.

oresfalhnger
1775-1776, 23, Nr. 3.

feld

V
!,

b

c,

Vil8e aIlera
•' atPraes

*

ten Eyjulv Teitsen i Sand-
udi Skaptefelds Syssel maa, ligesom hans Formænd,

8*
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1775. fra 4773 af, da han tiltraadte Kaldet, oppebære og nyde

jJu^j^T
Afgiften a ^ det saa kaldede Hængegods 1

i bemeldte

Syssel. Christiansborg den 20. Februarii 4775.

9. Marts. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Livsfangers Henddmmelse til Fæstningsarbeide i

Kjobenhavn. Christiansborg 9. Marts 1775 2
.
—

Publiceret paa Althinget 1775 og Uddrag trykt i Althingsbogen

s. A. Nr. XV, S. 20—21
;

jevnf. Isl. Maanedstid. 3. Aarg.

S. 76. — Norske Tegn. XL, 529-530. Fogtm. VI. 1,

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

du udi Forestilling af 22. Augusti a. p. , som Os er

bleven refereret , allerund. haver andraget, at det vel

ved Reskript af 15. Oklobr. 4762, til daværende Stift-

befalingsmand over Vort Land Island, er bleven anord-

net, at de Delinquenler, som tilforn bleve domle til

Fæstnings Arbeide i Vores kongelige Residentsslad Kjo-

benhavn, skulle dommes til Arbeide i det islandske

.
Tugthus , men at i bemeldte Tugthus ingen Anstalt er

eller kan gjores til grove Misdæderes Bevogtning, efterdi

der er ingen Kjelder eller Arrest-Kammer under Huset,

ei heller nogen Slutter, hvilket der paa Landet ansees

for en skammelig Håndtering, hvorover ildesindede

Mennesker let kan undvige og lage deres Tilflugt til

de vidtudstrakte ubeboelige Fjelde, og der opholde sig

ved Roven og Plyndren til storste Usikkerhed for Publi-

cum, hvorpaa for et Par Aar siden skal have været Exem-

pel: — saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter

dit derhos gjorte Forslag, samt Vores Vesiindisk-Guin-

Rente- og General-Toldkammers derover givne Betænk-

l

) om Hengig6z jevnf. Johnsens Jaroatal S. 5—6 og 447,

samt 435. — Ved Skrivelser fra Toldkammeret under 14«

Marts 1775 er denne Resolution communiceret Cancelliet

og Landfogden i Island (Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 85-86>

*) Fundats for Tugthuset 3. Marts 1784.

S
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ning, allern. have funden for godt, til en passende Straf

for Misgjerninger og i Anledning af Forordningen af 27.

Aprilis 1771 om Straf for grove Tyvs-Delinquenter, at

anordne og befale, at saadanne Forbrydere af Mand-

kjonnet, som fremfor Andre maatte agtes farlige for

Publicum, og som skulle dommes til at arbeide i Jern

deres Livstid, skal dommes til Fæstnings-Arbeide i Kjb-

benhavn, isteden for det islandske Tugthus, men Andre

derimod, som ikke kunne agtes at være saa farlige, og

hvis Straf kuns ansættes paa en vis Tid, skal herefter

som hidindtil dommes til Tugthuset paa Island. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Christiansborg Slot den 9. Martii 1775.

Toldkammerets Circulaire til Sysselmændene *4- Marts

i Island, ang. Forbud mod at gaae ombord i

Skibe, med vid. Khavn 14. Marts 1775. —
Bekjendtgjort paa Althinget 1775 ved Stiftamtmand Thodals

aabne Brev af 14. Juli s. A., trykt i Althingsbogen s. A. Nr.

XV. 5, S. 23—24; jevnf. Isl. Maanedstid. 3. Aarg. S. 77—78.

Isl. Copicb. Litr. R, Nr. 93.

Da man staaer i de Tanker, at den i Island imod

Oclroyen drivende utilladelige Handel for en stor Deel

fores af Handelens egne farende og efterliggende Be-

tjente
, saavel som Skippere og Folk, der fare med de

til disse Lande befragtede Skibe, og det formodes, at

denne skadelige og imod Octroyen stridige Omgang
for en Deel kunde hæmmes, naar Landets Indbyggere

efter samme enlholde sig fra at lage ombord eller roe ud

til disse og alle andre, enten egne ellerfremmede Nationers

Skibe: saa beordres Hh Sysselm. herved, at Han, ifald

saadant ikke allerede skulde være skeed efter Ordre

fra Amtet, yed Mandtalsthingene, og ellers, hvor Leilig- .

hed falder ved offentlige Forsamlinger, alvorlig at paa-
*

minde Indvaanerne om, at enlholde sig fra al Roning-
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og Faren ombord paa disse Skibe, og især fra at handle

med Nogen, hvo det endog maatte være, men alene

med Kjob og Salg at sbge de rette privilegerede Han-

delssteder; da den kongelige Handel, til desto mere

Opmuntring, vil overlade hvis Varer, som i saa Maade

kunde antrælfes, og ifolge Octroyen ansees for lovlig

confiscable, Halvdelen til Opdageren og Halvdelen til

det Districtes Fattige, hvori de antræffes. Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammer den 14. Marts

4775 \

u. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Forsog med Agerdyrkning i Island. Khavn

14. MartS 1775. — hi Copieb. Litr. R, Nr. 68.

Kammeret havde med megen Fornoielse erfaret den af Stift-

amtmanden under 16. og 28. Sept. f. A. indberettede gode

Fremgang med de af ham gjorte Forsog i Ager- og Have-

dyrkningen i Island, ligesom det ogsaa havde modtaget Prbver

af Korn og Kartofler fra ham ; nu sendes ham med Holmens

Skib l'/4 Tde Norsk Vaar-Rug og 5*/a Tde Byg, samt loves

tilsendt 2 V* Tde færoisk Byg. lovrigt anmodes Stiftamtmanden

om at blive ved med dette Slags Forsog og Tid efter anden

at meddele Kammeret Efterretning om deres Fremgang.

14. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Postvæsenets Indretning i Island. Khavn

14. MartS 1775. — IsL Copieb. Mfc. R, Nr. 61.

Kammeret erklærer vel i det Hele at va#e enigt med de af

Stiftamtm. i Skriv. 17. Septbr. f. A. yttiftte Anskuelser med

Hensyn til Postindretningen, men for dog wfrsee- Sagen drerftet

og oplyst saa meget som muligt, anmodijijfSian om at ville

'} Skriv, af s. P. til Amtmændene, at TCåalægge Syssel-

mændene paa Mandtalsthingene alvorlig at paaminde

Almuen om at overholde det her gjorte Forbud, og des-

uden til Stiftamtmanden, at lade det „til ydermere Under-

retning for alle Vedkommende, som og til Efterlevelse for

den følgende Tid", publicere i Laugthinget og indføre i

Althingsbogen. IsL Copieb. Litr. R, Nr. 62 og 63.
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paa dette Aars Landsthing overlægge denne Sag med Amt- 4775.
banden og samtlige tilstedeværende geistlige og verdslige Em- s—

—

-

bedsmænd, samt derefter give Udkast til et Reglement., som 14, Marts -

kunde forelægges Kongen til Approbation, i det mindste indtil

videre. Imidlertid authoriseres Stiftamtmanden til allerede i

Aar at sætte Postvæsenet i Gang, overeensstemmende med Re-
sultatet af det omtalte Overlæg. lovrigt yttrer Kammeret Tvivl

0m
> at Fjeldveiene mellem Mule og Norder Syssel ere befarlige

1 Februar, ligesom det og anseer Veien fra Ketilstaoir til Skaga-

*jords Syssel at være for lang til een Station, især om Vinter-

dage, og foreslaaer derfor en Mellemstation oprettet i Norder-

Syssel og maaskee endnu een i Oefjords Syssel
5

ligeledes

anseer det en Foranstaltning nodvendig hos Sysselmændene i

^ardastrands
,

Isafjords, Snæfellsnes og Hnappadals Sysseler

til Brevenes Befordring, af de fbrste tvende til Bubardal og
af de tvende sidste enten til Hjardarholt eller paa Postveien

derhen. Med Hensyn til Bekostningerne yttres, at saa billigt

s°ui det er, at Sysselmændene forestaae Postindretningen, som
de eneste kongelige Betjente paa Stederne, saa er det paa den

anden Side ogsaa billigt, at Postens Befordring bliver for dem
uden Bekostning,* det foreslaaes derfor, at Betalingen for Tou-
ren fra Station til Station i Forveien aftales, og derefter be-

stemmes. Sluttelig bemærkes, at Postskibet bliver expederet

saa tidlig paa Aaret, for at erholde Kundskab om Landets

almindelige Tilstand, hvorfor Stiftamtmanden anmodes om at

samle og sende til Kammeret med samme Skib alle de Efter-

retninger, som kunde haves, eller samles, inden dets Afgang
fra Landet.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, u. Marts.i

ang- Opmuntringer til Bebyggelse af 6de Jorder i

Island, m. v. Khavn 14. Marts 1775'. —
Bekjendtgjort paa Althinget ved Stiftamtmand Thodals aabne
Brev 21

• Juli s. A., trykt i Althingsbogen s. A. Nr. XXIV, 2;
jevnf. Isl. Maanedstid. 3. Aarg. S. 78. - Isl. Copieb. Litr. R,
Nr. 65.

Ligesom det Hr. Stiftamtm. efter Kammerets Skri-

velse af 26. Martii a. p. haver erindret i Anledning af

l

) For. 15. April 1776.
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4775. den kg!. Resol. af 4 4. Martii e. a., angaaende hvorvidt

14. Marts. Skattefrihed for nygifte Fattige i Island kunde være

for Fremtiden at anvende som en Opmuntring til Lan-

dets bedre Bebyggelse, maa beroe til den Tid, naar

Omstændighederne maatte gjbre det fornodent, nærmere

at tage den Sag under Betragtning : saa haver Kamme-

ret fundet desto mere Aarsag at lægge Mærke til de

ovrige af Hr. Stiflamtm. i Skriv, af 4 3. Septbr. a. p.

fremsatte Forsiage til Opmuntring for dem, som vilde

optage ode Gaarde til Beboelse. Men da man tillige

haver Aarsag at bnske, hvilket vi og ei paatvivle at

Hr. Stiflamtm. finder lige med os, at en saa vigtig Sag

maatte blive saa nbie som muligt overtænkt, og ordent-

lig anlagt, inden noget derom offentlig blev udstedet i

H. kgl. Maj*" Navn, allerhelst da derudi, saavidt den

staaer i Samfund med Eiendoms-Rettighederne, let kan

ventes at mode en eller anden Vanskelighed, saa maa vi

herved anmodeHr. Stiflamtm,, inden denne Sag befordres

videre, endnu paa ny at ville tage den i noieste Over-

vielse, og derpaa, efter Overlæg med Landets bedste

og kyndigste Mænd, ordentligen udkaste alle de Punkter,

som derved* maatte agtes fornbdne at have for Oine,

og da tilsende os saadant deres Udkast, til videre Be-

fordring. Ibvrigt ville vi ikke forbigaae at melde,

til nærmere behagelig Underretning ved dette Overlæg:

at vi I) ere enige med Hr. Stiftamtm. derudi, at der

bor gjbres Forskjel paa , enten en ode Gaard optages

inden Bbigderne, og hvor Nogen kjendes berettiget til

Grundens Eiendom, eller i Afrets- Fællederne, og hvor

saadan Rettighed ikke haver Sted. I det fbrste Tilfælde,

hvor den, som haver Rettighed til Grunden, selv be-

koster saadan Gaard, vil vel Skattefriheden for den

Opsidder, som sættes derpaa, være den eneste Op-

muntring, som kan have Sted, da den, som gjor Be-

kostningen, ei vil kunne betages Ret til at kræve

Landgilde, i det mindste fra den Tid Gaarden er fuld-

bygt og besat, alene at den da ved Rettens Middel

i
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ordentlig maatte skyldsættes. Gjbr derimod ikke Grund- 1775.

ejeren selv, men Bonden, som sætter sig ned, Bekost- H. Marts.

niBg paa Gaarden, synes det billigt, at han for sin

Livstid ei alene nyder Frihed for Skat og Landgilde,

tøen og de bvrige Fordele, i Henseende til Medhjelp,

Enke og Bbrn, som lir. Stiftamtm. har proponeret, da

Gaarden forst skyldsættes naar en ny Opsidder kom-

mer dertil, hvilket ogsaa vel vil blive en Regel for de

°de Gaarde, som maatte blive optagne paa Hans Maj*"

Gods, hvilken den optagne Gaard da altid bliver til-

horende, ligesom og Gaarde, som optages paa gudelige

Stiftelsers eller private Grunde, paa samme Maade maa
blive deres Eiendom. 1 det sidste Tilfælde, naar Nogen

°ptager nye Gaarde i Afretter eller paa andre saadanne

^eder, hvor Ingen kan melde sig som beviislig beret-

tet til Grunden, holde vi for tjenligst, at han ei alene

nyder den af Hr. Stiftamtm. foreslagne Skattefrihed for

Sl8 og Enke, men og vinder Gaarden til Odel og Eien-

dom; thi omendskjbndt Hans Maj* Kongen kunde med
a l Rette vindicere sig Eiendom af Grunden paa saa-

danne Steder, som udi Hævds Tid have ligget ubebygte,
Saa skulde vi dog mene, at Eiendoms- Rettigheden til-

age behbves til Opmuntring i Island i denne Henseende,
°^a man uden des vel næppe vil kunne formaae nogen

formuende til at vove Bekostning derpaa, hvilket dog
er fornbdent, om Tingen skal faae Fremgang. — Men
Paa hvilket af Stederne ode Gaarde optages til Beboelse,

synes 2) at ville blive fornbdent, at den, som vil forelage

Sådant, giver det offentlig tilkjende i Landsthingsbogen,

°S lader det saa staae hen til næste Landsthing, og
naar da Ingen melder sig som berettiget, og som slrax

Vl
* optage Gaarden, saa den fbrste at stedes dertil, og

Stedet derpaa, med al dertil tillæggende Landstrækning,

Udvises ham af Sysselmanden ved en ordentlig Aasteds-

^orretning, hvortil samtlige Naboer skulde indvarsles,

°S Forretningen derpaa lyses til Thinge og siden tjene

lsteden for Adkomst. Og da man erfarer af Jordebogen,
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at Aarsagen til nærværende store Afgang i samme til-

deels ligger derudi, at saa mange Hjaleier ere nu blevne

ode, saa synes det: — 3) at ville være godt, om Noget

i Særdeleshed kunde ved denne Leilighed udtænkes til

Opmuntring for Hjaleiernes Opbyggelse, som Frihed for

al Afgift i den Opbyggendes Livstid, eller hvad Andet,

som maatte synes tjenligst og bedst passet med Om-

stændighederne. — Men, som vi maa overlade Herr

Stiftamtm. at foretage til videre Overlæg saavel disse

Poster, samt hvad De selv videre har meldt i Deres

Skrivelse, som hvad ellers herom maatte forefalde, saa

kan det og , naar den fornodne Plan herudi er lagt,

endog imidlertid, inden kongelig Authorisation herpaa

kan indhentes, staae Hr. Stiftamtm. frit for, at foranstalte

til etForsbg en Indbydelse i Laugthingsbogen, at de, som

ville melde sig til at optage 6de Gaarde, kunne efter

Omstændighederne vente dertil at vorde opmuntrede

med convenable Benaadninger. Vestindisk- Guineiske

Bente- og General-Toldkammer den 14. Martii 4775.

•

Marts. Declaration ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem Danmark og Meklenborg-Strélitz Chri-

stiansborg 17. xWartS 1775 1
.
- Bekjendtgjort paa Al'

thinget og i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1792, og

Rubrum (paa Tydsk) indfort i Althingsbogen samme Aa*

Nr. 23, 7. — Original -Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige

Titel er:
, t
Declaration und Erlåuterungs-Acte der, zwischefl

seiner Majeståt dem Kbnige zu Dannemark, Norwegen &c. und

seiner Durchlaucht dem Herzoge zu Mecklenburg-Strelitz, we"

gen wechselseitiger Aufhebung des Abschoss - Rechts, unterifl

8. May 1773 getroffenen Convention".

Marts. Kongelig Resolution ang Extraskattens Op-

hævelse. Christiansborg 20. Marts 1775,

I Toldkammerets Forestilling 11. Marts meldes, at den ved

Rentek. Ordre 22. Juni 1765 og kgl. Resol. 12. Juli s. A. W

jevnf. 8. Mai 1773.
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Island paabudne Extra-Skat har modt mange Vanskeligheder, \ 775.
.

a gatten var ophævet for Norge den 14. Novbr. 1772, ' -L
e»te Kammeret at Island, der ved Skattens Paabydelse blev

20 ' Marts
'

nseet som norsk Provinds, kimde vederfares det samme, især

tiel V'

' ^ ^ U1 Rd
*
W 245 Rd

*
aarliS'> °S en par-

J Eftergivelse aUerede var tilstaaet ved Resol. 17. Marts 1767.
estmd. Guin. Rente- og General -Toldkammers Islandske,

inmarkske
&c.Forestill. 1775-1776, 23, Nr. 4. - Resol. er

hceret paa Althinget 1775, og trykt i Althingsb. s. A. Nr.
• 3, S. 21—22^ jevnf. Isl. Maanedstidender 3. Aarg. S. 76.

1 Henseende u\ de af General -Toldkammeret an-
orte Omstændigheder tillade Vi allern., at Extraskatten

1 sland herefter aldeles maa ophore, og eftergive de
paadragne Restancer; derimod skal det ved Rang- og
r°cento -Skattens Svarelse fremdeles have sit Forbli-

vende.
Christiansborg den 20. Marlii 4775'.

Toldkammer - Circulaire til Sysselmændene i
25. Marts.

s,a»d, ang. Handels-Restancernes aarlige Exami-
n^tlon. Khavn 25. Marts 1775. — Bekendtgjort

Althinget 1775 ved
" Stiftamtmand Thodals Brev af 14. Juli

jevnf '
T

trykt 1 AlthinSsboSen s
- A - Nr- xv -

4
>

S. "22—23;
> W. Maanedstid. 3. Aarg. S. 77. — Isl. Copieb. Litr.n

i Nr. 109.

j.

For at der bestandig skal kunne haves en ordent-
1§ °§ tiIf°rladelig Forretning over Handels-Restancerne

Sknvelse til Over-Skatte-Directionen 18. Februar 1775
C«!- Copieb. Litr R, Nr. 58) anforer Toldkammeret, at
xtra-Skattens Ydelse af Tjenestefolk i Island moder især

en uoverstigelig Hindring, da deres Lbn var saa ringe, at
gatten udgjorde for Tyende af Mandkjon omtrent '/s til

/» og for qvindelige Tyende omtrent '/i til »/. af Alt hvad

ilde

aarHg fik
'
baade til L6n °g Klæder>

hyorfor Husbonden
1 e kunde, efter Forordningen, trække Skatten af en saa-
°-an Lbn.
6 Toldk

- Skrivelser af 29. Marts 1775 communiceres
enne Resolution

: a) Landfogden i Island, med Ordre at
lade optage i Thingsvidneform og til Amtmændenes Ap-
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1775. for hver Havn og dens District i Island, haver den

2£. Marts, kongelige Handels -Direclion agtet det nyttigt, at alle

saavel farende som efterlignende Kjobmænd hvert Aar

til vedkommende Sysselmand indleverer Liste over Re-

stancerne for hvert Havne - District, paa det samme ei

alene kunde vorde ved Mandtalsthingene vedbbrligen

'examinerede, men og ellers haves til Paaagtning ved

forefaldende Skifter efter de Skyldige, hvilke Tid ef-

ter anden maalte afgaae ved Dbden, hvorfor ogsaa

Handels-Directionen haver lillagt Kjobmændene Ordre,

aarlig at aflevere saadanne Restance-Lister, og især de

Farende, om Hosten, naar Handelen er sluttet, og der-

imod de Efterliggende saa betids paa Aarel, at Listen

kan være indlbben til Sysselmanden inden Mandtals-

thingene tage deres Begyndelse, ligesom og sidstbem"

Kjobmænd er paalagt af Directionen, enten i egen Per-

son eller ved Fuldmægtig, al være tilstede ved Exami

nationen, til hvilken Ende dem maalte gives Underret-

ning om de til Mandtalsthingenes Holdelse berammende

Tægtedage. Herr Sysselmand haver altsaa, som foran

er meldt, af Handelen al lade sig herefter aarlig tilstille

Liste paa alle de Restancer, som Indbyggerne i Deres

Syssel staaé i til Handelen, og samme Lister derpaa,

efter fornoden Indvarsling derom til Almuen, paa hvert

Aars Mandtalsthinge offentlig at oplæse, og tillige med

alle derved fornbdne og forefaldende Omstændigheder

nbiagligen at examinere, samt over saadan ExaminatioD

at udstede en Forretning under Hans og Thingmænde-

probation indsende Lister over de udestaaende Restance**

af Extra^Skatten ;
b) til Over-Skatte-Directionen ; c) ^

Stiftamtmand Thodal, med Ordre at publicere den p
aa

Laugthinget og lade den aftrykke i Landsthings- ActeH;

d) til Amtmand O. Stephensen, med Ordre at publicer6

den paa Laugthinget og communicere den til Sysselm^11
"

,dene, og e) til den kongelige Handels-Direction. —
Copieb. Litr. R, Nr. 119, 121—123, 126.
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nes Underskrift og Forsegling, i Thingsvidne-Form, hvil-

ken Forretning saa snart som mueligt efter Thingenes

Slutning afleveres til vedkommende Handelssted i Lan-

det, da Han derfor kan vente at nyde Skriver- og For-

seglings-Penge, som for et Thingsvidne, efter den N-orske

Lovs 1. B. 23. Cap. 5. og 10. Art. — lovrigt haver Han

denne Ham saaledes aarlig meddelende, og af Ham
examinerede, Restance-Liste vedborlig i Agt, til at gjore

Udlæg derefter udi de efterhaanden forefaldende Sterv-

boer, hvor nogen saadan Restance befindes at inde-

staae. Vestindisk- Guineiske Rente- oc; General -Told-

kammer den 25. Marts 1775 1
.

v

Kongelig Resolution ang. Afstaaelse af Laxe- 27
-
Marts

Fiskerie og Strandrettighed fra Thingore (frng-

ey»'a) Kloster. Christiansborg 27. Marts 1775.

Stiftamtmand Thodal havde sidst i Aaret 1773 til Kamme-
ret indgivet en Forestilling ang. Hjaltabakke Præstekalds om-
tvistede Ret til Laxefangst i Laxaaen, samt om Præstekaldene

bistads og Stads Paastand om et Stykke Udmark med tilhb-

rende Strandrettighed, beliggende mellem Kirkernes fælles Jord

Balkasta&ir og Thingore Klosters Gaard Bessastadir (i Hruta-

og havde Stiftamtm. indstillet, at det Omtvistede maatte

overlades til de vedkommende Præster. Ved Undersøgelse af

Sagen om Laxefangsten, hvis Acter vare fremkomne under
Procedure om Sagen i Island, og anførte i Landsthings-Acten
1757 og 1758, samt nu indsendte af Stiftamtmanden, finder

imidlertid Toldkammeret, at Klosteret havde fuldt saa megen
Ret som Præstekaldet, især efter Biskop Jon Eirikssons Dom
af 1359 og en anden Dom af 1593, men derimod blev der
med Hensyn til det andet Punkt oplyst ved Thingsvidner 1772,
at forst i Laugmand Gottrups Tid er det omtvistede Stykke

s. D. Skrivelse fra Toldkammeret til Stiftamtmand Thodal,

hvorved sendes en Gjenpart af ovenanførte Circulaire, med
Anmodning at besorge Publication deraf i Landsthingsbogen

(Copieb. Litr. R. Nr. 110) 5
ligeledes sendes en Gjenpart

til Directionen for den almindelige islandske og finmarkske

Handel (Copieb. sst. Nr. 108).
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1775. Land (mellem Skalli og Fosslækr) taget under Bessastaoir.

-^^w- Kammeret indstiller dog, at renuncere paa begge Dele (Torest.

27. Marts. ^ Marts). — Vestindisk - Guineiske Rente- og General-Told-

kammerets Islandske, Finmarkske &c. Forestillinger og Reso-

lutioner 1775 og 1776, 23, Nr. 5. — Resolutionen trykt i P. Pé-

turssons Hist. Ecch Isl. S. 127—128.

Endskjondt Thingbre Kloster befindes at have fulcl-

kommen Adkomst til den hidindtil bvede Herligbed over

Laxefiskeriet i Laxaaen, saa ville Vi dog af besynder-

lig kongelig Naade, i Betragtning af Hjaltebakke Præste-

kalds Ringhed, tillade sammes Præster efterdags at nyde

Laxefiskerie i Elven for Præsteg'aardens Grund, dog at

de ikke gjbr nogen saadan Indretning dertil, som kan

være til Hinder for Klosterels Herlighed over bemeldte

Fiskerie, hvilken samme efterdags skal beholde som til-

forn, ifblge derpaa havende usvækkede Adkomster. —
Ligeledes er det Vores allern. Villie, at indbenævnte

Kirker Stad og Melstad skal nyde og beholde det mel-

lem Skalla og Foslæk beliggende Stykke Land, med til-

horende Strandrettighed, uden videre Paatale af de ef-

terkommende Forpagtere paa Thingbre Kloster, samt

at Stiftamtmanden derefter skal beordres, at foranstalte

samme til Balkestad Gaard udlagt ved en lovformelig

Aastæds -Forretning efter de 4772 erhvervede Things-

vidner, af hvilken Forretning en Gjenpart til fornoden

Efterretning for Fremtiden i Vores vestindisk-guineiske

Rente- og General -Toldkammer skal indleveres. Chri-

stiansborg den 27. Martii 4775 1
.

7. April. Declaration ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem Danmark og Meldenborg-Schwerin.

Christiansborg 7. April 1775'. — Bekjendtgjort

paa Althinget og i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift

Ved Toldkammer-Skrivelse 8. April 1775 er denne Reso-

lution communiceret Stiftamtmanden (Isl. Copieb. Litr. R,

Nr. 136). 4 : ^
5
) jevnf. Convention 30. Oktbr. 1772.
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1792 g Rubrum £paa Tydsk) indfort i Althingsbogen 4775.
samme Aar, Nr. 23, 8. — Original-Aftryk hos Schultz, hvis ———7—
fuldstændige Titel er : „Declaration und Erlauterungs-Acte der,

7
'
Apri1 '

zwischen Seiner Majestøt dem Kcinige zu Dannemark, Norwe-
gen &c. und Seiner Durchlaucht dem Herzoge zu Mecklenburg-

Schwerin wegen wechselseitiger Aufhebung des Abschoss-

Rechts, unterm 30. Octobr. 1772 getroffenen Cbnvention".
•

S tf

Toldkammer- Skrivelse til Stiftamtmand Tho- 8 . April,

da], ang. Politie- og Landbrugs -Forordning for

Island. Khavn 8 April 1775 — isi. Copieb. Litr.

R> Nr. 128. — Stiftamtm. tilstilles en Gjenpart af Fjeldsteds

Udkast til Politie - Forordning for Island, og anmodes om, i

Henhold til hans Skrivelse 19. Septbr. f. A., at lade den paa

det nbieste gjennemsee af de kyndigste Embedsmænd, og lade

disse afgive derover deres Betænkninger og Forsiage til For-

hedring, samt derefter selv, efter Overlæg med Amtmand Ste-

phensen, meddele sin Betænkning over selve Udkastet og de

ivrige Embedsmænds Forslag, hvilket alt onskes forfattet ar-

frkelviis efter Udkastet, samt tilfbiet hvad der i ældre Anord-
ninger var befalet, og hvorvidt dette skulde bestaae eller fore-

slaaes forandret, hvorefter det Hele onskes indsendt til Kam-
meret. — Angaaende den i Udkastet foreslagne Oprettelse af

Ho-Magaziner deler Kammeret Stiftamtmandens Betænkelighe-
ds* og anseer det overhoved raadeligst, at ansætte Boderne i

forordningen det ringeste som muligt, til at de kunne have den
tusigtede Virkning, og ellers ikke at foreskrive saadanne Ting,
som overgaae Vedkommendes Formue. — Udkast til Forord-

•mng om Landbruget forventes ligeledes fra Stiftamtmanden,
men ^ et

* sin Tid paatænkte Agerdyrknings - Selskab i Island
ansees af Kammeret, efter de . indberettede Omstændigheder,
for opgivet. '

-

Toldkammer- Skrivelse til Stiftamtmand Tho- s. Apnu
dal, ang. Medicament-Pengene m. v. Khavn 8.

April 1775. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 129. Uddrag. .

Til tjenstlig Gjensvar paa Hr. Stiftamtm' Forespbrg-
seler i Skriv, af 4 6. Septbr. a. p. i Anledning af den
kgl. Resol, af 41. April a. p. betræffende Medicinalvæ-
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(775. senet i Island, skulle vi ikke undlade herved al for-

g #
ApriJ^melde

1
: .... — Angaaende de 46 Rd., som forbem' 8

kgl. allern. Resol. har tillagt hver af Chirurgis, vil det

være en Folge, at de ei kunne tilpligtes at modtage

samme i Medicamenter, uden de selv forlange saadant,

men at de maa udbetales dem i rede Penge, siden det

kgl. Reskr. af 20. Junii 1766 har beregnet disse Penge

til deres bvrige Lonning, hvilken ufeilbarlig er tilsigtet at

skal betales i Penge. Hvad og hvor meget derimod Chir-

urgis desuden kan være at tillægge i frie Medicamenter

til Brug for de Fattige, maa vi, ifolge fbrstberbrte kgl.

Resol. af 41. April 1774 aldeles overlade Hr. Stiftamtm.

at fastsætte, med Overlæg med Landphysicus, efter de

forhaanden værende Omstændigheder. Men da Apo-

thekets Separation fra Landphysicatet er at beregne

fra Anno 1772 inclusive, vil -det folge af sig selv, at

delte Contingent af frie Medicamenter bliver fra samme

Tid af Apotheket at udsvare . . Vestindisk-Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 8. April 1775.

8. April. Toldkammer -Skrivelse til Landfogden, ang

Gyldigheden af Jordebogen af 1769 med Hensyn

til Godserne i Skaptafells Syssel. Khavn 8.

April 1775. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 131.

Til Underretning og Svar paa den af Hr. Landfoged

udi sin Forestilling i Anledning af den sidste Besigtelse

paa Tycke- og Kirkebai Kloster samt Flbge Jorder ind-

. givne Forespbrgsel, ang. Beregningen af sammes Afgif-

ter for den folgende Tid, haver Han ikkun til videre,

og indtil Sagens endelige Uddrag, at anfbre og til Ind-

tægt at beregne Afgifterne saaledes, som skeet er pro

Anno 1773, efter den in Anno 1769 forfattede Jordebog

over bemeldte Godser. Vestindisk-Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 8. April 1775.

') det Udeladte angaaer specielt Apothekerens Regnskab
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Toldkammer-Skrivelse (il Stiftamtmand Thodal, 1 775.

ang. Uldfabriquers Indrettelse. Khavn 8. April J^A* T*

1775. — M. Copieb. Litr. R, Nr. 137.

Ligesom Kammeret meget maa bifalde de i Herr

Stiftamtmandens Skrivelse af 22. Augusti a. p. yttrede

Tanker, at det vilde være særdeles tjenligt til i Tiden

a t kunne faae tilveiebragt den fornbdne Forbedring i

%>inden og Væven, samt Uldens bvrige Forarbeidning

i Island, om Betjenterne og andre Formuende paa deres

Gaarde oprettede smaae Uld-Fabriquer med Spinden og

Væven paa udenlandsk Maade, ligesom og saavel Land-

kommissionen i sin Eragtning om denne Sag, som Amt-

mand Stephensen i Skrivelse til Kammeret af 12. Aug.

a
* p., haver meldt det samme; det og desuden erfares

a* de til disse Sager horende Doeumenter, at Fabriquen
1 Reykevig just er vbleven indrettet for at tjene til Plante-

skole for dette Slags Forbedring: saa vilde Hr. Stift-

amtm., med Overlæg med Amtmanden og Andre, med-
dele os sine nærmere Tanker, paa hvad Maade især

De mene at saadaut for Eftertiden bedst kunde sættes

1 Værk, nemlig enten ved at anbringe de allerede af-

skedigede Fabrique-Folk til Arbeide af dette Slags hist
.

°S heri Landet, eller ved at oplære unge Folk ved

Fabriquen, som siden kunde gaae tilbage ti) deres Fode-

steder, deels til selv at anlægge dette Slags Arbeide,
deels og ij| igjen at oplære flere. Kammeret paatvivler
og ikke, at jo Hr. Sliftamtm. paa bedste Maade sbger
at opmuntre Vedkommende, at der strax gjores Be-

gyndelse med dette Slags Fabrikation, saavidt der iblandt

forbemeldte Afskedigede maatte findes duelige Folk

dertil, og Nogen oppe i Landet kunde formaaes til at

modtage dem. Den Sysselmand ellers, som i afvigte

Aar havde gjort Anmodning om Saadant, var Syssel-

mand Jon Bendixen i Norder-Syssel, hvorom Hr. Amt- •

ttand Stephensen af den med ham i den Anledning
ir. b. 9
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1775. fcSrte Gorrespondence ufeilbar giver al af Hr. Sliftamtm.

"$p~Aprif
onskende Underretning. Vestindisk-Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 8. April 1775.

s. Aprii. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Control med Landfogden. Khavn 8. April

1775 1
. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 140.

1 Anledning af Hr. Stiftamtmandens Skrivelse af 26.

Augusti a. p., saavidt betræffer den hos Landfogden

befundne Cassamangel, skulle vi ikke undlade at melde,

at Kammeret hos Ober- Skatte- Directionen haver foiet

den Anstalt, at hvad Landfogden maatte i sin Tid blive

allern. forundt til Betaling, enten for hans Aclier i de

nye Indretninger, eller ibvrigt for hans til forrige al-

mindelige Handels- Compagnie havende Prætensioner,

bliver, til Sikkerhed for de allerede forefundne eller i

sin Tid opdagende Mangler i hans Regnskaber, depo-

neret i den kgl. Zahl-Casse. Men til at kunne for Efter-

tiden forebygge al Mangel i Justits- og Tugthus-Gassernes

Beholdning, eragter Kammeret det at være det bedste

Middel, at disse Cassers Beholdninger, saasnart hvert

Regnskabs-Aar er ude, blive enten in natura af Land-

fogden afleverte til Stiftet, eller dog, om de blive i

hans Forvaring, da lagte under Forsegling til de behbvés

at bruges til de paa disse Casser heftende Udgifter. —
For ligeledes at kunne forekomme, at Landfogden efter-

dags ikke skal gives aarlig stbrre Summa i Hænder, end

virkelig behbves til de af Jordebogs -Regnskabet fly-

dende Udgifters Bestridelse, haver Kammeret, i Betragt-

ning af, at samme, som fraværende, umulig kan vide i

Forveien, hvad der af Jordebogs -Intraderne kan ind-

komme i rette Tid, eller ikke, da derimod Hr. Stiftamlm.

langt bedre kan, som nærværende, oversee saadant,

tillagt Landfo^den den Ordre, at han for indeværende

l

) Toldk. Skriv. 2. Marts 1776.
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Aar, og herefter aarlig, melder sig med sin Extract-

Beregning hos Hr. Stiftamtm., og derhos noiagtig legiti-

merer hvad Penge han behover, da Hr. Stiftamtm.,

saavidt saadant hans Opgivende da befindes rigtigt,

meddeler ham en Requisition paa den behovende Summa
til Handelen paa Holmens Havn, hvor vi ved Handels-

Directionen have foiet den Anstalt, at samme bliver

udbetalt, ligesom og Hr. Stiftamtm. paa den Maade, og

under saadan Requisition, mageligst kan hæve den Deel

af Deres Gage, som endnu maatte blive tilovers, naar

det, som Dem for indeværende Aar assigneres i Khavn,

er liquideret, da det', efter den ved Regnskabet ved-

tagne Orden, ikke falder saa bekvemt, at Deres Gage

skulde her af Zahl-Cassen udbetales. — Imidlertid, og

indtil man med forbemeldte befundne Cassa- Mangel

kan komme i Orden, vil det blive fornbdent, at Hr.

Stiftamtm. foier den Anstalt, at de hos Landfogden se-

questrerede Efifecter blive uforrykkede, ligesom vi og

have tilskrevet Landfogden, efter rigtig Speeification at

udlevere Hr. Stiftamtm. de Actie-Breve i de islandske

uye Indretninger, som ere ham tilhorende og som han
1 Island haver i Hænde, for at Hr. Stiftamtm. kan sende

dem til Kammeret, for derfra videre i sin Tid at be-

fordres til Ober-Skatte-Directionen. Vestindisk-Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 8. April 1775 h

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal s. April.

°g Amtmand Stephensen, ang. syge Faare-ftvil-

ders Behandling. Khavn 8. April 1775. —
Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 148.

Da Kammeret ikke finder Noget at erindre ved det

af Hr. Stiftamtmanden og Hr. Amtmanden forfattede,

°S med Deres Skrivelse af 9. Septbr. f. A. indsendte

') Kammerets Skrivelse s. D. til Over-Skatte-Directionen ang.

Indeholdelse af Landfogdens Actier, Copieb. sst. Nr. 135.
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4775. Interims- Reglement for at forebygge de imellem Jord-

^A^ril" drotter og Leilændinger muligen opkommende Stridig-

heder om de syge Faare-Qvilders Behandling, men

approberer samme i alle Maader: saa anmodes Hr.

Stiftamtm. og Hr. Amtm. at foranstalte og tilsee, at saa-

vel dette Reglement, som hvad De ellers videre i Kraft

deraf maatte finde fornodent at fastsætte i den Hen-

seende, efter indlobende Omstændigheder bliver paa

Kongens Gods af Vedkommende efterlevet og overholdt.

Veslindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammer d.

8. April 4775/ ,
.

•

8. April. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

6g Amtmand Stephensen, ang. Brugsjorder for

Sysselmænd, samt om Delinquent-Omkostninger.

Khavn 8. April 1775. Isl.Copieb.Lit^R,Nr.l51.

— Kammeret kan ikke indlade sig paa, efter David Schevings

og flere Sysselmænds i f. A. indkomne Ansbgninger, at ud-

virke Sysselmændene frie Gaarde til Beboelse, da det deels

ikke har været sædvanligt, deels vilde bevirke Afgang i Kon-

gens Jordebogs -Rettigheder, deels endelig ikke vindes mere

Sikkerhed i Delinquenters Arresthold eller Bekvemhed for

Sysselmændene, da beleiligt beliggende kongelige Gaarde ikke

just ere at træffe i alle Sysseler. Dog indrommes, at Bekost-

ningerne ved Delinquenters Arresthold kunne falde adskillige

Sysselmænd for byrdefulde i denne Tid, især paa Grund af

Faaresygen, og anmodes derfor Stiftamtm. og Amtm. om, efter

Overlæg med Laugmanden, at tage i nærmere Overveielse og

indsende Betænkning, om der ikke i Island kunde være at træffe

en bedre Indretning end hidtil til Delinquent-Omkostningernes

Bestridelse , deels muligen ved en yderligere Understøttelse fra

Tugthusets Side, deels ved Udredelse, ligesom i Norge og endog

'
i Finmarken, ved Ligning paa Amtet (hvilket Sysselmændene

syntes at have tilsigtet), samt om, paa hvilken Maade saadan

Ligning kunde bedst være at indrette efter Islands Vilkaar.

8. Apriu Circulaire fra General-Land-Oeconomie og

Commerce-Collegium til Biskopperne i Danmark
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og Norge, ang. Indretningen af de aarlige For- 4T7 ~-

tegneiser over Copulerede, Fodte og Dode, efter 8. April.

vedfoiet Schema. Khavn' 8. April 1775 —
Dette Circulaire findes ikke at være sendt til Island. Circu-

lairet til Biskopperne i Danmark findes i Gen.-Land-Oecon.

og Comm.-Coil. Danske Copieb. 85, Nr. 121. De norske Copie-

bbger ere afleverede til Norge. Rubr. hos Fogtm. VI. 1,

554—555 ogSchemaet paa et vedhæftet Blad ; Sche'maets Over-

skrift er: „Fortegnelse over Copulerede, Fbdde og Dode i

N. N. Stift udi næstafvigte Kirkeaar 17..". Rubrikkerne ere:

1) Herredernes Navnej 2) Copulerede: Par
j 3) Fodde med

Under-Rubrikker: a) Mandkjbnj b) Qvindekjon; c) uægte;

d) Summa af begge Kjbn$ — 4) Dode, med Under-Rubrikker

:

a) Mandkjbn, efter Decennia udsat i 11 mindre Rubrikker,

nemlig fra til 10, 19 til 20 o. s. v. indtil u100 og derover",

hvortil slutter sig een Rubrik: „Summa"
; b) Qvindekjon med

samme mindre Rubrikker som anfbrt under a ; til begge slutter

sig c) Rubrik :
t(
Sumnia af begge Kjbn". 5) Mærkværdigheder

ved de Fbdde og Dode.
- I * * * Ma» * »*

" — ^ "

'

- 1 *— ' _ »_* _"

Reskript til Biskopperne i Island, ang. Kirke. 21. April,

bonnen. Christiansborg 21. April 1775. —
At ligesom Biskopperne i Danmark og Norge var befalet ved

Reskr. 14. Oktbr. 1774, at paalægge Geistligheden, naar der

som sædvanlig gjordes Bon af Prædikestolene for Kongens
Broder, Prinds Friderich, at der da tillige bedes for hans

Gemalinde, Prindsesse Sophia Friderica af Meklenborg-Schwerin,

saaledes skulde ogsaa de islandske Biskopper fbie den Anstalt,

at Geistligheden der i Landet indretter Kirkebbnnen paa samme
Maade. [ad mandatum]. - Norske Tegn. XL, 552 5 Rubr.
hos Fogtm. VI. 1, 563. *

Over- Bergamtets Instrnction for Christian 21. April.

Ziener. ved Undersogelse af Snrtarbrands-Fjeldene
i Island. 21. April 1775 1

. — Isi. Copieb. Litr.R,

Nr. 201 (uden Datum, men anført under 10. Mai). — Uddrag
trykt i J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. CCVII1
—ccx, hvor det udtrykkelig bemærkes, at Instructionen er

kgl. Resol. 12. Septbr. 1776.
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4775. udstedt af Ober- Bergamtet og dateret 21. April 1775. —
21. April. JO* Zieners Beskrivelse over nogle Surterbrands-Fjelde i Island,

•— saa og nogle Steder, hvor jernhaltig Jord er funden" er trykt

bagved Olavii Reise II, 735—756, jevnf. Isl. Maanedstidender

3. Aarg., S. 128—133.
i

4

Instruction for den til Surtebrands-Lagenes Under-

søgelse deslinerede constituerede Markscheider Christian

Ziener.

4) Gaaer han fra Sallværket Walioe med det til

Reichenæs paa Island bestemte Skib, som ved at pas--

ser% forbi Isefjords Havn afsætter ham der. — 2) Han

nyder Fragt, fri Transport frem og tilbage til Landet,

men betaler Skipperen sin Kost, efter derom med denne .

træffende Accord. — 3) Ham lilstaaes i Rd. om Dagen

i Diætpenge, fra den Dag han tiltræder Reisen fra Kongs-

berg. — 4) Isteden for fri Skyds paa hans Reiser i

Landet, nyder han ved sin Hjemkomst betalt sin der-

over holdende og af Isefjords Sysselmand attesterede

Regning. — 5) Ommeldte Sysselmand Sr. Jon Arnesen

(rett. Arnorsson) er fra det kongelig Vestindisk-Guineiske

Rente- og General-Toldkammer tilskrevet, at udvise ham

al mulig Assistence, saavel til Skydsens ForskafTelse,

som til al anden hans Ærendes Fremgang behovende

Befordring, derfore han sig til ham slrax ved sin An-

komst haver at henvende. — 6) Fremdeles er og for-

anstaltet, at han ved Handelens residerende Kjobmand

paa Isefjords Havn, imod sin Qvittering, kan erholde

hvad Forskud af Penge han maalte behove til sin Rei-

ses Befordring der i Landet, samt vorde befordret siden

til Khavn med Isefjords Handelsskib, da det Skib, med

hvilket han gaaer fra Norge, ikke ventes at komme di-

recte tilbage. — 7) 1 Island haver han at undersbge

saa mange Surtebrands-Fjelde, som af ham paa een

Sommers Tid kan overkommes. — 8) Dog skulde han

fornemmelig, fremfor alle de andre, tage under nbie

Betragtning de Surtebrands-Fjelde, der ligge paa begge
' Sider af det saa kaldte Isefjords-Dyb, som ere Stigahlid
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udenfor Bolungarvig, paa sondre Side af bemeldte Dyb, 1775.

samt Grbnnehlid, Slrbmnæshlid, Skorar og Sandvigsberg, 21. April,

tvert overfor paa den anden Side i- Adalvigs Bygdelav,

og det i den Betragtning, at disse Steder ere saa mange,

ligge kun kort fra hinanden, ligesom fra Isefjords Havn,

°g at Surtebrands-Anvisningerne i Skore- og Sandvigs-

Bjergene beskrives fremfor andre som særdeles fordeel-

agtige og bekvemme til Brydning, samt at disse Fjelde,

som frembyde Anvisninger, vedholde, fremfor andre af

det Slags, i en Strækning af nogle Mile. — 9) I Almin-

delighed haver han noie at undersbge og siden at ind-

berette: a) paa hvad Maade den Fare, som Indvaanerne

ere underkastede ved Surtebrands-Brydningen, stod at

afværge; b) hvorledes Surtebranden i slorre Overflodig-

hed, end hidtil skeet er, kunde udbrydes, og c) hvilke

Redskaber til Arbeidet maatte være bekvemmest; samt

d) paa hvad Maade den vundne Surlebrand kunde let-

tere og bekvemmere endnu bringes ned fra Surtebrands-

Bruddene. — iO) Dernæst antegner han nbie enhver

Surtebrands-Lages forefundne Strækning og vedvarende

Længde, sammes Hbide eller Tykkelse, derover værende
andre Steen- eller Jord -Lager, besynderlig hvad der

udgjbr Fiinsteen og Sohlen, samt af hvad Bonité Surte-

branden forefindes, derved han confererer de tvende

herved fblgende Udlæg af Vice-Laugmand Olafsens og

Landphysici Bjarne Paulsens Beskrivelse og Sr. Snorre

Bjbrnsens Brev desangaaende. — 41) Fremdeles under-
sbger og antegner han ved enhver Surtebrands- Lage
især, om samme staaer at behandle som en Flbtz,

paa hvilken man kan inddrive en Stoll, og derefter af-

bygge Flbtzen med Tilhjelp af igjensættende Midler eller

Bergfæster, eller om samme forefandtes med saa liden
Dagfyld eller First over sig, at den kunde ovenfra ud-
brydes med Sikkerhed og Fordeel," ligesom om nogen
anden fordeelagtig Drift for samme kunde finde Sted,
ban den da og antegner og anmelder.— 12) Surtebrands-
Lagemes Beliggenhed fra Strandkanten, flodbare Elve,
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4775. Viger, ferske Sber, ligesom og fra beboede Gaarde, og

21. April, hvad andet mere, der kunde oplyse eller befordre en

bedre og bekvemmere Transport for Fremtiden, opteg-

nes og indberettes ligeledes. — 43) Da man har for-

meent at kunne lette Transporten udover de bratte

Fjeldsider med etslags Vinder, bestaaende af en paa

Udbygninger yderst paa den bratte Fjeldside hvilende

Korg, derom et Lem eller Jern-Seil var fæstet, forsynet

i hver Ende med en stor Tonde, eller en Art Hund,

paa den Maade, at den fyldte Tonde, ved at nedgaae,

af egen Tyngde skulde opdrage den lomme Tonde,

som siden anfyldt viste samme Tjeneste; saa haver

han nbie at undersoge, hvorvidt disse kunde anbringes

; til Fordeel og Lettelse. — 44) Og i saa Fald, at de

kunde findes tjenlige, forretter han de fornodne Af-

maalinger og forfærdiger Profil-Ridser, som kunde ud-

vise hvad Bergs -Knuder der maatte bortskydes, eller

de Steder, hvor en Maskine nedenfor maatte aflbse den

ovenfor anbragte. — 45) Han haver ogsaa at medtage

Prbvor af de Surtebrands-Lager, som synes fornemme-

lig at ville komme til Nytte, saavel som og af de over

og under Surlebranden befindende Steen- eller Jord-Lav,

hvorhos Stedets Navn og anden fornoden Underretning

nbie vedtegnes. — 46) Ved sin Hjemkomst forfatter

han sin udfbrlige Indberetning til det kongelige Berg-

værks -Directorium. — 47) Gives dertil Tid og Anled-

ning, forsommer han ei et eller andet Forsbg til Bryd-

ningen og de derved brugte Redskabers Forbedring,

hvis Udfald ligeledes anfbres udi hans indgivne Ind-

beretning. — 48) Skulde under hans Ophold i Landet

en eller anden Steenart eller Leerart, nyttig til Bygnin-

ger, Mbllebrug (ex.gr. den Lave, som er bekjendt under

Navn af Rhinlandsk Mbllesteen), Slibestene, Porcellain,

Valkning /eller andet oeconomisk Brug forekomme, og

ikke være afAndre forhen bemærket, eller angivet, ligesom

og Salt- og Svovel- Arter, Steenkul og Metaller, haver

han saadant, saavidt hans Hoved -Ærende ei derved
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maatte tilsidesættes, at undersøge-, Prover at medtage 4775.

°g fornoden Underretning ved sin Tilbagekomst derom
^l^ApriT

at afgive. — 49) Fornemmelig vil under saadan hans

Betragtning de mangesteds paa JsJand angivne Myre-

Malme, for saavidt disse ved Tilhjelp af Surtebranden

kunde komme Islænderne til Nytte, fortjene hans Under-

søgelse, saavidt Tid, Leilighed og Hovedhensigten med
hans Heise det kunde tillade. — 20) Ovrigens haver

han at anvende al sin vdersle Flid, til at udrette denne

sin Undersogning, saaledes som han agter derfor at

staae til Ansvar, og han desuden efter allerund. Pligt

er skyldig og forbunden til; hertil han saa meget mere
er opmuntret, som han kan vente ved Tilbagekomsten,

efter det kongelig Vestindisk- Guineiske Rente- og Ge-

neral-Toldkammers naadige Tilsagn, desuden en, efter

udviste Flid, Duelighed og hans Ærendes Fremme, billig

Eelbnning.

Toldkammer • Skrivelse til Studiosus Olaus 26: Apni.

Olavius (Olafur Olafsson) ang. hans Under-

søgelses - Reise til Hornstrandene. Khavn 26.

April 1775. — M. Copieb. Litr. R, Nr. 164.

Paa Hans indgivne Skrivelser af 30. passat, og

49. hujus, ang. Hornstrandenes forehavende Undersog-

ning i indeværende Sommer, meldes Ham herved til

behovende Efterretning og Gjensvar, at Han kan vente

at vorde hertil antagen paa de af Ham forlangte Vil-

kaar, nemlig at nyde 1 Rd. daglig i Diætpenge paa

denne Reise, fra den Tid Han gaaer under Seil her fra

Staden, og til Han igjen hid til kommer tilbage, samt

en Douceur af 100 Rd., naar Reisen er endt, dog paa
de Vilkaar, at Han selv baade bestrider alle til denne

Reise i Island medgaaende Omkostninger, saa og ac-

corderer og betaler vedkommende Skipper sin Kost

over Soen, da Kammeret i den Henseende ikke kan
indlade sig videre hermed, end alene at foranstalte at
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H75. Han fragtfri overfores. Han vilde altsaa rette sin Lei-

^p^^j lighed derefter, at holde sig færdig til Reisen med det

allerforste Skib, som nu afgaaer til Isefjords Havn, da-

Han, inden Han afgaaer, kan vente at vorde forsynet

med fornoden Instruction om, hvad Han paa Reisen

haver at iagttage, ligesom vi og allerede have foiet

Anstalt til, at Han til sin Udredning og Reisens videre

Refordring kan vorde forsynet med 120 Rds. Forskud.

Vestindisk - Guineiske Rente- og General -Toldkammer

- den 26. April 1775 1
.

26. Aprii. Toldkammerets Instruction for Olaus Olavius

paa hans Undersogelses-Reise paa Hornstrandene.

Khavn 26. April 1775". — isl. Copieb. Litr. R, Nr.

164. — Uddrag trykt i Islandske' Maanedstidender, 3. Aarg.

Septbr. 1775— Oktbr. 1776. Khavn og Hrappsbe 8", S. 125

— 127; J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. cxcvil-

Instruction for Studiosus Olaus Olavius paa den

ham anbefalede Undersbgnings-Reise i Egnene omkring

Cap de Nord i Island.

1) I Almindelighed haver han saa nbie som rime-

ligt at undersbge Beskaffenheden af den hele Egn paa

') Under s. D. ere afgaaede Skrivelser fra Toldkammeret:

a) til Finance-Collegium , at udbetale det lovede Forskud

til Olavius
;

b) til Handels-Directionen , at tilstaae ham

fri Fragt til Iser]ord og c) til Landfoged Skuli Magnusson,

at indsende til Kammeret de Oplysninger, som han maatte

•være i Besiddelse af, i Anledning af at han i Aaret 1753

havde ved Skipper Anker ladet undersbge den hele Kyst

fra Jbkulsfjord i Isafjords Syssel til Reykjarfjord i Stranda

Syssel, og i Aaret 1762 ved Skibsbygger Krag ladet under-

sbge det paa Honistrandene faldende Drivtbmmers Be-

* skanenhed, ved hvilken Leilighed bemeldte Krag skulde

have tilhugget endeel Tommer til Skibsbygning, som endnu

ikke skulde være afhentet (Copieb. sst. Nr. 165, 166 og

i

167).

) Instr. 22. Mai 1776,
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begge Sider af Cap de Nord i Island, fra Jbkulsfjordene 1775.

inclusive og derfra langs Kysten nord omkring Hornet, 26. April,

samt videre forbi samme paa den anden Side, saa

tangt ind som skee kan, endog, om mueligt, lige til

Reykefjords Havn; til hvilken Ende han afgaaer her

fra Staden med det allerfbrste Skib som nu gaaer til

kefjord, og sbger at komme tilbage i næstkommende

Efterhost, enten med Isefjords Skib, eller med et andet,

som maalte falde beleiligst at naae til for ham, naar han

har endt den forehavende Undersbgning. — 2) I Særde-

leshed haver han ved sin Reise igjennem denne Egn,

fornemmelig paa de Steder, som have tilforn været be-

°ygte, men som nu ere forladte og ode, ei alene selv

n°ie at paaagte, men og paa det flittigste hos Indbyg-

gerne at udspbrge, hvor de gamle, nu forladte Gaarde

have staaet, og hvorvidt der endnu paa saadanne eller

andre beleiligen beliggende Steder maatte befindes ei

alene tjenlige Pladse til at opbygge dem igjen, men og

alle bvrige til saadan Bebyggelses Befordring og Ved-

varenhed behbvende Bekvemmeligheder til Sbes og

Lands. — 3) 1 denne Henseende haver han dernæst

at tage nbie i Oiesyn og flittig at paaagte, hvorvidt

derved eller i Nærværelsen af de Steder, hvor enten

saadanne Bygge-Pladse eller Drivelimmer maatte findes,

kunne haves brugbare Havne eller Landinger, saavel

W Fiskeriets Sbgning for Indbyggerne, som og til Drive-

tinimerets Samling og Transport. Og da Tiden vente-

lig ei vil tillade ham selv at kunne undersbge saadanne

Havne og Landinger til Vands, haver han i dets Sted

ved flittigste Efterspbrgsel at udforske af Indbyggerne,

°g derefter at optegne, Alt hvad disse derom maatte vide

at melde, hvoriblandt ogsaa horer, hvorvidt Soen uden-

for disse Kyster maatte vides at være reen, eller hvor-

vidt tvertimod besat med blinde Skjær, Sandbanker,

stridige Strbmme eller Andet saadant, som kunde være
Afarten sammesteds til Hinder. — 4) I Hensigt til Fi-

skeriet haver han paa samme Maade ved flittigste Fore-
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H75. sporgsel overalt at udforske, hvad Anseelse der kan

26. April, være til fordeelagtigt Fiskerie, saavel i fersk som salt

Vand, og i saadan Henseende i Særdeleshed at have i

Agt, baade hvad Slags Fisk der fornemmelig falder,

saa og hvorvidt der maalte vides at være udenfor Ky-

sterne tjenlige Fiskebanker til Saltvands-Fiskerie, og da

især paa hvilke Steder og hvor langt fra Landet disse

maatte ligge, samt fra hvilke Steder de bekvemmest

kunde sbges, og altsaa hvilke Steder der helst skulde

haves i Sigte til Fiskeværs Anlæg paa disse Kyster,
•

i hvilken Henseende tillige bliver at have for Oine,

hvorvidt saadanne Steder maatte være forsynede med

den fombdne Mol, og andre Bekvemheder til Klipfiske-

Virkning. — 5) 1 Hensigt til Drivetimmeret haver han

paa det noieste at paaagte og undersbge, ei alene i

Almindelighed paa hvilke Steder det fornemmelig falder,

^iien og i Særdeleshed hvad Mængde deraf enten nu

maatte forefindes, eller kunne sædvanligen ventes eet

Aar imod et andet, samt til hvad Brug det især kan

agtes at være tjenligt; og til den Ende saa nbie som

muligt at eflersee og opgive, af hvilke Sorter Træ del

maatte bestaae, og om mueligt medtage til Kammeret,

til yderligere dermed her i Staden i sin Tid anstillede

Examination, Prbver af enhver af de fornemste Sorter

deraf; hvorhos tillige bliver at paaagte og anmærke,

hvilke Steder der maatte befindes at være de bekvem-

meste til bemeldte Drivelimmers Samling og Transport,

samt hvilken Maade tjenligst til at befordre samme med
mindst Bekostning og mest Haab omFordeel. — 6) Paa

samme Maade, sonr nu er meldt, om de i det Fore-

gaaende udtrykkelig navngivne Poster, forbemeldte Land-

strækning, og især Hornestrandene, vedkommende, haver

han at paaagte, undersbge og udforske, alt Andet, som

han ved sin Nærværelse paa Stederne selv maatte be-

finde at staae dermed i Sammenhæng, eller flyde deraf,

og det ligesaa fuldt, som om det her stykkeviis var

opgivet, da han over Alt, hvad han saaledes observerer

i
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eller udforsker, ei alene holder en udforlig og oplyselig 1775.

Journal ved Dag og Datum, saa længe denne hans ^e ^se
26^April

°§ Undersbgning varer, men og, naar den er endt,

samler deraf og afFaller i en fuldstændig og ordentlig

^retning, alle de Dala, som han om hver Post paa

hans Reise har opdaget, med Henvisning til vedkom-

mende Steder i Journalen, tillige med de Reflexioner,

Sotn han derved har fundet Leilighed til at gjbre; hvil-

ket Altsammen han ved sin Tilbagekomst haver her til

Kammeret at indlevere til videre Foretagelse. — 7) Med

ban nyder for denne Reise forbliver det ved Kam-

ferets Skrivelse til ham af 26. April, saa at han selv

bestrider den paa Reisen i Island, samt Kosten over •

'

Sfien, gaaende Rekostning. Vestindisk-Guineiske Rente-

°8 General-Toldkammer den 26. April 1775.

Plakat ang. Skillemynt. Christiansborg 1. Mai i. Mai.

1775. - Publiceret paa Althinget 1775 og trykt i Althings-

b°gen s . A. Nr. xv. 2, S. 17— 195 jevnf. Isl. Maanedstid.

3. Aarg. S. 76. — Emaneret igjennem Finance-Collegium. —
0rigmal-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1775, S. 25—27
Ctyfok sst . S. 28—30)5 Schou VI, 16.

Plakat, angaaende en nærmere Restemmelse i

Værdien af de Danske Toskillings-Stykker under Aarstal
aH761

5 og de gamle Kobber-Halvskillingers Indkaldelse.

Vi Christian den Syvende <&c. G. V., at Vi af

gentagne Indberetninger have fornummet, hvorledes

^n alene til Bekvemmelighed i Detail-Handel og Ud-
Sa lg, samt til Lettelse i den storre Courant-Mvnts Om-
vexling bestemte Scheidemynt, egentlig de i Aaret 1761
udprægede Toskillinger, siden en kort Tid saa hyppigen
forekomme i alle Udtællinger, at endog Fremmede have
Yttret en Frygt, at samme nogensteds hemmeligen kunde
Være blevne efterslaget: — Og da Vi stedse med lands-
faderlig Omsorg have ladet Os være angelegen Alt det,
s°m kan befordre og underholde Sikkerhed og Tillid i
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1775. Handel .og Omsætning mellem Vore kjære og Iroe Un-

1. Mai. dersaatter, saavel indbyrdes under sig, som med Na-

^""boer og Fremmede, hvorhen og især Mynternes Gehalt«

bor regnes; saa have Vi taget ovenmeldte Omstændig-

hed i des noiere allern. Overveiende, og derefter funden

fornoden og nyttigt at sætte denne Mynt i et bestemtere

Forhold med de andre Mynt- Sorter. — Af disse og

flere vigtige Aarsager have Vi allern. funden for godt

at anordne og befale, ligesom Vi hermed anordne og

befale, at, fra denne Placats Publications Dato, alle To-

skillings-Stykker under Præg af 1761 i samtlige Vore I

r Riger og Lande ikke anderledes skal beregnes, udgives '

eller modlages, end at 6 Stykker af samme, som ud- i

gjorde Tolv Skilling, herefter ikkun validere for 4 Stykker

eller Otte Skilling, saa og trende Stykker eller 6 Skilling

for 2 Stykker eller 4 Skilling. Paa saadan Maade, og

ikke anderledes beregnet, skal disse Toskillinger indtil

videre uden Modsigelse saavel i Vore Casser og Oppe-

bbrsler som ellers i Handel og Vandel blive modtaget,

omsatte og forvexlede. — Dog ville Vi. til at forekomme

den Vanskelighed ved Udtællinger i denne Mynt ,
som i

saadan Rebning kunde medfore. allern. lade disse To-

skillinger successive, som de i Vore Casser indkomme,

tilbageholde, og i deres Sted forsyne Publicum med

forholdsmæssig Mynt af dette Slags. — Ligeledes skal

de i Aarene 1745, 1751, 1755 og 1762 i Kobber ud-

myntede Va Skillinger aldeles ikke gjelde længer i Pu-

blico, end til denne Placat vorder publiceret, hvorefter

de alene i Vore Casser udi Skatter og Contribulionef

4 Uger efter Publications Dato af denne Placat blive

modtagne, eller og naar forlanges omvexlede for deres

,* fulde udvortes Værdie, men efter denne Tids Forlok

skal samme ikkun ansees for gammelt Kobber, og ikke

i Vore Casser længere antages. Hvorefter alle og en-

hver Vedkommende sig allerund. have at rette. Tbi

byde og befale Vi hermed Vore Grever, SliftbefalingS'

•
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tøænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere,

Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder

°g alle Andre, som denne Vores Placat, under Vores

Finance-Gollegii Segl, tilskikket vorder, at de den paa

behbrige Steder, til Alles Efterretning, strax lade læse

og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg, udi

Vores kongelige Residence- Stad Kjobenhavn, den 1.

Maji 4775 1
.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand ThodaJ, 6. Mai

ang. Havfiskerie paa Hukkerter. Khavn 6 Mai

1775. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 189.

Da den almindelige Handels Direction, efter sammes
Skrivelse til os af \. hujus, er sindet, om Gud vil, til

næstkommende Aar at udsende nogle Hukkerter til Is-

tand, for at gaae der paa Fiskerie, som skal begynde

Ved Toldkammerets Skrivelser til Stiftamtmand Thodal og

Amtmand Stephensen af 15. Mai 1775 (Isl. Copieb. Litr.

ft, Nr. 207-208) tilstilles dem Exemplarer af denne Plakat,

med Ordre : uat samme inden Lavthingsretten maatte vorde

oftentlig publiceret , samt at paasee, at dens Indhold saa-

yel af Indbyggerne som Handelens Betjente i N. N. Amt
vedbbrligen bliver efterkommet." — Til Biskopperne s. D.

(Copieb. sst. Nr. 209—210) : at bekjendtgjore Plakatens Ind-

hold ved et Circulaire til Geistligheden. — Til Landfogden
en Skrivelse 16. Mai (Copieb. Sst. Nr. 211), hvorved 1

Exemplar sendes ham til Efterretning. — Circulaire til

samtlige Sysselmænd s. D. (Copieb. sst. Nr. 212), hvorved
Exemplar oversendes til liver Sysselmand for at forkyndes

ufor vedkommende Almue paa Kirkebakkerne", idet Kam-
meret bemærker, at de indkaldte Halve - Skillinger kunde

.
ombyttes i Handelen, dog alene i Sommeren 1775. — Lige-
ledes er den kongelige Handels -Direction underrettet om
disse Foranstaltninger ved Skriv. 16. Mai (Isl. Copieb.
Nr. 213). Ved Plakat 13. Juli 1775 (Qvart-Forr.
161—]62, s chou yr^ 79_8Q) erklæres Toskillingerne fra

1761 for ugangbare fra 1. Novbr. s. Aar."
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4775. ved Kjeblevig og Holmen, og maaskee tillige paa Vesler-

j

-

^^ landet; saa. da Landets Indvaanere ved dette Anlæg

vil gives den allerbedste Leilighed til at blive kyndige

og Svede i Sbfarten, naar de ville lade sig bruge til

at fare med disse Hukkerler at fiske, saa længe de

opholde sig under Landet, ligesom og derved paa Han-

delens Side kunde spares meget i Hensigt til Equipe-

ringen, da det herfra ikke blev fornbdent at forhyre

flere Folk, end de, der uomgjængelig udkræves til Sei-

ladsen, skulle vi, efter Directionens Begjæring, herved

anmode Herr Stiftamtmanden, at De paa bedst erag-

tende Maade vilde gaae Anlægget tilhaande, ved at for-

anstalte Almuen iforveien opmuntret til at lade sig bruge

til at fare paa disse Hukkerter, saavidt saadant kan skee

uden Forsbmmelse af deres bvrige Næringsveie, og da

at lægge dem med al Flid efter Sbfarten, som en for

dem saa nbdvendig Kundskab, da Hr. Sliftamtm. ellers

i sin Tid, naar dette Anlæg kommer til Virkelighed,

kan forvente nærmere Underretning ang. de Vilkaar,

paa hvilke Indbyggerne kunne vorde antagne til dette

Fiskene, hvorom Vi dog tillige ville, i al Fald til næste

Host, have os udbedet Hr. Stiftamtm. gode Betænkning

og Forslag, efter at have derom behagelig indhentet al

fornoden eragtende Underretning. Veslindisk-Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 6. Maji 1T75.

8 Mai. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

Indkjob af friske Faar efter Faarepesten Chri

Stiansboi'g 8. Mai 1775 1
. — Efter at der i 1772 var

udkommet en kongelig Befaling til de syge Faars Udryddelse,

indkom Ansbgning fra Dala Syssel om Understottelse i Anled-

ning deraf, som blev anbefalet af Stiftamtmanden som en al-

mindelig Forholdsregel, og af Sysselmanden i Dala Syssel-

Man fandt billigt at godtgjort Skattebelobet for de Aar Ned-

slagtningen varede, og fandtes dette at belbbe i Rangarvaltø

l

) Kgl. Resol. 24. Marts 1777.
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Syssel om Aaret 256 Rd. 80 Sk., Dala Syssel 162 Rd. 54 Sk. 1775.

°g i Bardastrands Syssel, hvor kun eet Tliingsogn blev angrebet, 8. Mai
af dette Tliingsogn 12 Rd. 3 Mk. Species. I det Hele anslaaes —
Godtgj c5relsen til 2000 Rd. — Vestindisk-Guineiske Rente- og

General-Toldkammers Islandske, Finmarkske &c. Forestillinger

°g Resolutioner 1775-1776, 23, Nr. 6. Resolutionens Indhold

Oned Datum 7. Mai, som forekommer i flere af de nedenan-
forte Communicationer) er trykt i Isl. Maanedstidender 3. Aarg.

(1776) S. 117. I Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise,

S- Lxxiv—XCin, findes en udforlig Fremstilling af Faaresy-

gens Gang i Island, og de derimod trufne Foranstaltninger.

I Betragtning af de foredragne Omstændigheder
kan Indvaanerne udi Island, i de Districter hvor Faare-

sygen har grasseret, og hvor de syge Faar efter For-

ordningen udryddes, til Hjelp til friske Faars Indkjob

aUern. godtgjores saa meget, som Skatterne af hvert

saadant District belbbe for eet Aar, dog saaledes, at

Uddelingen ikke skeer til Formuende, ei heller til Al-

^sselenamer, men alene til virkelig Trængende, og at

hvert Steds Sognepræst og Repstyrere med Sysselman-

den træde sammen for at reglere Uddelingen. Christi-

ansborg den 8. Maji^ 4 775 l
.

Instruction for Ole Henchel, ved Undersfi- 9
-
Mai -

gelse af Svovelminerne i Island. Khavn 9. Mai
1775. — isl> Copieb. Litr. R, Nr. 190. Uddrag af denne

) Ved Toldkammerets Skrivelse 13. Mai (Isl. Copieb. Litr.

R> Nr. 2033 er denne Resol. communieeret Cancelliet, med
Anmodning om at tillægge Biskoppen i Skalholt den for-

nbdne Ordre, hvilket er udfort ved Canc. Skriv. 15. Mai
til Biskoppen i Skalholt, Finnur Jonsson, ang. at beordre

Præsterne til at tage Deel i Qvilde-Erstatningens Vurdering.

Canc. Brevb. 1775, Nr. 715*, S. 783—784. - I Told-

kammerets Skrivelse til Stiftamtmand Thodal af 13. Mai
Gsl. Copieb. Litr. R, Nr. 204) communiceres Resolutionen

med detaillerede Forholdsordrer, og deriblandt, at han har
at foranstalte, „at vedkommende Sysselmænd fremdeles
Aar efter Aar, saa længe Faare - Udrydningen fortsættes,

IF, B. 10
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\ 775. Instruction er trykt i Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise,

9. Mai. S.- cciv—ccvi og Henchels Beretninger ligeledes som Tillæg i

Olavii Reise andet Bind.

Instruction for den til Svovel- Minernes Undersog-

ning i Island bestemte Lærling ved Kongsbergs Sblv-

værk Ole Henchel.

4) Han gaaer her fra Staden med det fbrste Skib,

som nu afgaaer til Kieblevigs. Bosands, Havnefjords

eller Holmens Havne i Island, og adresserer sig strax

ved Ankomsten sammesteds til Hr. Stiftamtmand Thodal,

indgive in duplo saadanne Lister eller Mandtaller over

Skatternes Belbb i de Districter, hvor den hvert Aar fore-

tages, hvoraf den ene Gjenpart forbliver ved Stiftet og den

anden indsendes til Kammeret". — Naar Repartitionslister

over Erstatnings -Summerne vare forfattede og indsendte,

skulde Stiftamtmanden requirere Pengene i Handelen og

siden remittere dem til Sysselmændene til Uddeling, over

hvilken Uddeling Sysselmændene skulde forfatte in duplo

en ordentlig Forretning, usom af dem med vedkommende

Sognepræster og Repstyrer underskrives og forsegles, og

hvoraf den ene Gjenpart forbliver ved Stiftet, og den an-

den tilstilles Landfogden". lovrigt paalægges det Stiftamt-

manden at „foranstalte alting, denne Uddeling betræffende,

i Overeensstemmelse med denne Skrivelse, og ligesom til

næstkommende Htist, saa og fremdeles aarlig, indberette

i hvilke Districter Uddeling hvert Aar skeer, samt hvad

Summa den udgjbr". Endelig tilfoies, at „skulde der el-

lers befindes saadan Forskjel i vedkommende Indvaaneres

Trang, at det, til at erholde den af H. Maj* tilsigtede

Lighed i Repartitionen, kunde agtes fornbdent at Noget

af den paa et Sogn, efter Skatternes Belob faldende Summa,

skulde tillægges et andet, kan saadant være tilladt, dog

at det ikke skeer uden trængende Fornbdenhed, ligesom

det og hvergang, og hvor det skeer, bor saavel i Repar-

titions-Listen, som i Uddelings -Forretningen, udtrykkelig

anfbres og nbiagtigen forklares. — Under s. D., 13. Mai,

er ogsaa Resolutionen ved Toldkammer-Skrivelse (Isl. Co-

pieb. Litr. R, Nr. 205) communiceret Landfogden, med

nogle yderligere bestemte Forholdsregler.
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hvilken herfra Kammeret er tilskrevet, at foran stalle^for 1775.

ham den fornodne Assistence ei alene til Undersbgnin- 9- Mai.

gen af Krisevigs Svovelminer, men og, naar samme er

færdig, til hans videre Befordring til Nordlandet, ved

fornoden Afhandling derom med Hr. Amtmand Ste-

phensen. — 2) Naar han haver undersbgt Svovelminerne

i Krisevig, begiver han sig, det forste som skee kan,

paa Reisen til Nordlandet, til hvis bedste Befordring

Hr. Amtmand Stephensen, efter fornodent Overlæg med
Stiftamtmand Thodal, er bleven fra Kammeret tilskrevet

at gaae ham til Haande med al fornoden Haandræk-

ning. — 3) Reisen til Nordlandet fortsætter han uaf-

brudt lige til Husevigs Havn i Norder-Syssel, hvor han

hos Forstanderen for Svovelværket sammesteds, ved

Navn Thorlacius, erholder nærmere Underretninger og

Anviisning ei alene paa det Sted, hvor Svovel-Raffinaderiet

er beliggende, men og paa de Steder, hvor Svovelminerne

forefindes, iblandt hvilke han fornemmelig haver at

undersoge saavel Egnen ved Myvand, som tillige, om
mueligt er, alle de der omkring liggende Steder hvor

Svovel falder og pleier at opgraves af Indbyggerne; om
hvilke Anviisningers Meddelelse den kongel. Handels-

Direclion herfra er tilskrevet at tillægge forbemelte Thor-

lacius den fornodne Ordre. Og naar da denne Undersog-

ning er endt, gaaer han tilbage her til Staden med
Husevigs Handels Skib. — 4) For denne hans Reise

tilstaaes ham I Rd. om Dagen i Diætpenge, fra den

Dag han tiltræder Reisen her fra Staden, og indtil den

Dag han kommer her tilbage, samt fragtfri Transport

til og fra Island; men sin Kost betaler han til vedkom-

mende Skippere efter derom træffende Accord. — 5)

Istedet for Friskyds paa hans Reiser i Island nyder

han ved sin Hjemkomst betalt hvad han derfor udgiver

1 Landet, hvorover han altsaa holder Regning og lader

samme altestere af vedkommende Embedsmænd paa

hvert Sted. — 6) lovrigt bliver han, som for er meldt,

ved Ankomsten til Sonderlandet hos Vedkommende un-

10*
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1775. derreltet, hvor Svoveljorden paa den Kant forefindes, af

9. Mai. hvilke Steder han dog, for Tidens Skyld , maa lade

^ * 'det beroe ved at undersøge Svovelminerne i Krisevig,

som det fornemste Sted. — 7) Paa dette Sted tager

han Alting, til dette Oiemærke hensigtende, under ndie

Begranskning, forfatter ei alene en Beskrivelse over

Stedet hvor Svovelet findes, men og over de angrænd-

sende Sleder, hvilket alt bor at skee saa fuldstændig

som mueligst være kan, og i den Henseende bliver til-
i

lige Berg-Arterne at benævne. — 8) Fornemmelig paa-

ligger det ham at underrette sig: om af Svovelet, som i

en forviltret Jord formodentlig forefindes, tillige gives

• Spor i Klippen under denne forvittrede Jord, hvilken

derfor bor, ved Afifyldning indtil Klippen naaes, under-

sbges, samt om Svovelet mere lader sig syne nærmest

i Dagen end ved Afsynkning' under den overste Jord-

skorpe. — 9) Maaden hvorledes Svovelet af denne for-

vittrede Jord ér bleven tilvirket, hvorom Landfoged

Skule Magnussen ellers herfra er tilskrevet, at med-

dele ham al muelig Underretning, undersoger han grun-

dig og fuldstændig, samt foier til sin Beskrivelse en

Betænkning om den brugelige Maades Mangler og For-

dele. — 4 0) Da det kan formodes, at endeel af denne

Svoveljord kan være benyttet og alter paa samme Sted

henlagt, 6g endeel igjen i Dynger paa et andet Sted

bleven beliggende efter Tilvirkningen; saa bliver noie >

at iagttage og herved at anstille paalidelige og fuldstæn-

dige Undersogninger, for at komme i Erfaring om Svove-

let paa fdrsle Sled mere eller mindre er blevet gene-

reret, hvorhos han tillige underretter sig om Tiden, i

hvilken Generalionen maatte være foregaaen. — \\)

Ligesom ham paaligger at gjore sig underrettet, og

samle fuldstændig Kundskab om den Maade, som nu

er brugelig at raffinere Svovelen paa, og de dertil bru-

gende Bedskaber, saa bor han gjore sig al muelig Ef-

tertanke om de Forbedringer, som derved kunde

være tjenlige og fornddne, i hvilken Hensigt han un-
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dersbger Leer-Arterne, som nærmest maatte forefindes, 4775

hvorvidt de kunde være tjenlige til Retorter og Forlage, 9. Mai.

for at bruges som nodvendige Redskaber ved Svovel-

Tilvirkningen. — 4%) Som det er bekjendt, at ad-

skillige hede Kilder opqviller paa adskillige Steder i

Island, og man deraf seer en betydelig Hede at være

i Grunden, saa bor han saavel paa disse Steder, som

paa andre Steder, hvor Svovelen naturlig forefindes,

eflergrandske om saadan Hede nogensteds gaves, at

samme kunde anvendes ved SvoveUTilvirkningen. — 43)

Naar dette saaledes er -bleven undersøgt, og alting ta-

get i nbieste Regranskning, saaledes som meldt, forfbier

han sig til den nordre Deel af Landet, hvor samme

SortSvoveljord findes, og der anstiller lige Undersbgninger

efter forbemeldte Instructions Poster, og hvad videre

Stederne og Omstændighederne giver ham Anledning

til at foretage og underrette sig om. — 4 4) Overalt

paa sine Reiser der i Landet bor han optegne og tage

Stuffer af Rerg-, Steen- og Jordarter med videre, samt

i Almindelighed at iagttage og antegne, hvad i Natural-

Videnskaben hannem maatte forekomme. — 45) Naar

Tid og Leilighed tillod det, bliver det fornødent at

et Kort optages, i Særdeleshed over de Steder hvor
,

Svoveljorden findes og arbeides, og paa det samme ei

aldeles skulde blive efterladt, kunde, i Mangel af Tid iil

et formelig geometrisk, et saa kaldet Gavallier-Kort ind-

til videre forfattes. — 4 6) Foruden den Journal ham
paaligger at fore, saa fuldstændig som Hensigten af

hans Reise udfordrer, haver han og en Reskrivelse, i

Form af Forretning over denne sin Reise, at affatte, og

ved sin Hjemkomst paa sine vedkommende hbie Steder

at indlevere. Vestindisk- Guineiske Rente og General-

Toldkammer den 9. Maji 4775 1
.

Toldkammerets Skrivelse 9. Mai 1775 til Henchel, hvorved

ham tilstilles Instructionen og tilsiges Forskud af 150 Rd.

til Reisen: Isl. Copieb. Litr.-R, Nr. 190 j s. D. er denne
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1775. Forordning ang. Skolevæsenets Forbedring,

^^_m. v Christiansborg li. Mai 1775 1
. — Denne

Forordning er kun udgiven for Danmark og Norge, og hver-

ken publiceret eller anvendt i Island, hvor Anordning 3. Mai

1743 og Reglement 10. Juni 1746 vedblev i det hele at være

gjeldende. — Siell. Reg. 71, 655—684. Original-Aftryk hos

HtSpffner. Qvart.Forr. for 1775, S. 48—114; Schou VI, 17—

66. — Uddrag.

Forordning, angaaende Skolevæsenets Forbedring

ved de publique latinske Skoler, og hvad den stude-

rende Ungdom, der saavel fra publik som privat Infor-

mation kommer til Academiet, skal gjbre Rede for.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. at, som Vi

ere komne i Erfaring om, hvorledes Underviisningen i

de Latinske Skoler udi Vore Riger og Lande Tid efter

anden altfor loselig skal være bleven behandlet, ja

meget forfalden, saa og at den studerende Ungdom,

saavel derfra, som fra den private Information, skal i

de senere Tider være kommen til Universitetet mere

raa og mindre grundet baade i Religionen og i Hoved-

sprogene, ja og i vort eget Fædernelands Sprog, end

der, efter de adskillige derom i Loven og Forordnin-

gerne fbiede Anstalter, naar samme ellers, af enhver

Vedkommende saa nbie,. som skee burde, vare efterle-

Foranstaltning tilmeldt Stiftamtmand Thodal og Amtmand
Stephensen, samt tillige, at Henchel betaler Skyds paa

Regning, men at Kammeret cJnsker Sysselmændenes Atte-

station paa Skydsregningerne, samt at det ligeledes onsker,

at de Folk, som han behover ved Undersøgelsen, maa
forskaffes ham uden Betaling (Copieb. sst. Nr. 191 og

192) ; — Landfoged Skule Magnusson tilskrives, at give

Oplysninger om Krisevigs Miner fra den Tid Svovel-Raffi-

naderiet der var anlagt for Indretningerne (Copieb. sst.

Nr. 193); — Endvidere er Handels -Directionen anmodet

om at tilstaae Henchel fri Fragt frem og tilbage, og at

lade Forstanderen ved Husevigs Svovelværk gaae ham til—

haande (Copieb. sst. Nr. 194).

') Universit. Fundats 7. Mai 1788.
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vede, kunde ventes, hvorved den almindelige Frugt og 1775.

Nytte af Sluderinger, som er, al faae unge Mennesker II. Mai.

ved retskaffen Underviisning og grundig Lærdom med
'

Tiden dygtige til Vores og Fædernelandets Tjeneste,

aldrig kan opnaaes . . . saa . . . have Vi . . . allern.

funden for godt . . . hermed at anordne og befale

• . . udi Vore Riger Danmark og Norge herefter udi et

og alt skal forholdes som folger:

. . . 73) Ingen Discipel, som nylig er indkommen
i Skolen og da forst sættes til Studeringer, tillades at

oppebære noget Beneficium, forend han i samme Skole

har udstanden et halv Aars,Prove. De, som enten fra

andre Skoler, eller fra privat Information, med nogle -

forhen forhvervede Fundamentis blive antagne, skulle
s

prbves, i det ringeste et Fjerding-Aar, forend de nyde

Stipendia, paa det man desto mere kan være forsikkret

°m, at den Hjelp, som til Ungdommens Bedste er hen-

lagt, ikke paa uværdige og ubekvemme Subjecta skal

spildes. Dog undlages herfra de fattige Discipler, som

Tid efter anden fra Færoe hidsendes til Kjobenhavn

°g andre Skoler, og hvilke efter hbilovlig Ihukommelse

Kong Ghrisliani IV" Fundation i Thorshavn Skole ere

oplærte, saa og de, som fra Vort Land Island maatte

vorde herover sendte 1

, item om noget Barn fra Waysen-

huset i Kjobenhavn maatte findes sær duelig og oplagt

til Studeringer, med hvilke foranfbrte forholdes efter

hvad derom i Særdeleshed forhen har været anordnet,

og er Biskoppen over Siellands Stift bekjendtgjorl. . . .

Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever, Stiflbefa-
"

lingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdom-
mere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad,

Fogder og alle Andre, som denne Vores Forordning

under Vort Cancellie- Seigl tilskikket vorder. at de den

paa behbrige Steder til Alles Efterretning strax lade

læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg

Reskr. 4. Mai 1759.
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4775. udi Vores kongelige Residentz-Stad Kjobenhavn den

il Mai. Forordning om Examina ved Universitetet i

Kjobenhavn. Christiansborg 11. Maji 1775 1
. —

Ikke publiceret i Island. SielL Reg. 71, 684-689. Original-

Aftryk hos Hopfiher. Qvart-Forr. for 1775, S. 119—126;

Schou VI, 66—73. — Uddrag.

Fokordning, ang hvorledes saavel vedExamen Ar-

tium, som andre Examina Academica, herefter ved Uni-

- versitétet i Kjobenhavn skal forholdes.;

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, ligesom

Vi, ved Vores under denne Dags Dato udgivne Forord-

ning, have anordnet, hvorledes med Skolevæsenet ved

de publique Latinske Skoler skal forholdes, og hvad

der af den studerende Ungdom, som, saavel fra publique

som privat Information, herefter melder sig ved Vores

Universitet udi Vores kongelige Residentz-Stad Kjoben-

havn, skal kræves, samt hvad derimod af det, som hid-

indtil har tildeels været lært og læst i Skolerne, her-

efter skal overlades alene til Academiet: saa have Vi

end ydermere, i Overeensstemmelse dermed, været be-

tænkt paa nærmere at fastsætte, hvorledes de Unge ved

Depositzen skal proves, og hvad herefter, saavel ved

Examen Artium , som flere Examina Academica skal

iagttages, og til den Ende allern. funden for godt nogle

Artikler udi den for Kjobenhavns Universitet under den

31te Martii 1732 udkomne Fundalz at forandre og for-

- bedre, samt end videre hermed allern. anordne og be-

fale: 1) Paa det de unge Candidati, som komme til

Academiet for at lære, ikke, saasnart de ere blevne

Studentere, skulle vænnes til Lediggang, men strax

kunde begynde at hore Professorernes Prælectiones og

Coliegia, ville Vi allern., at, istedenfor der hidindtil,

Forandret og nciiere bestemt ved Universitetets Fundats 7.
•

Mai 1788 Cap. in og IV.
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efter Universitetets Fundats, aarlig haver været holdet

tvende Depositiones publicæ, een ved St, Hans Dags

^d og een efter Michaelis, skal fra delle Aars Udgang
af, som den Tid, fra hvilken denne Vores Forordning

1 et og alt skal tage sin Begyndelse, ikkun holdes een

Gang Deposits om Aaret i Almindelighed, hvilken skal

begynde strax med September Maaned, saaledes, at

den imod Slutningen af samme kan være til Ende;

dersom Nogen fra Island eller Færde endnu sildi-

gere skulde ankomme, lillades det, at der for deres Skyld

holdes en extraordinair Deposition. ... 18) . . . Udi bvrigt

skal det ved forberorte for Kjøbenhavns Universitet ud-

gangne Fundats, for saavidt som samme herved ikke

tfiaalte være forandret eller forbedret, i alle Maader

have sit Forblivende. Thi anbefale Vi i Særdeleshed

Nuværende og efterkommende Rector og Professores

ved Vores Universitet i Kjdbenhavn, at de med saadan

retskaffen Flid og Alvorlighed, som de baade for Gud

°g Os ville ansvare, vaager over, at Vores Villie herudi,

tø Videnskabers Flor, Landets Tarv og Nationens Ære,

faldkommen og paa det noiesle iagttages og efterleves.

• • • Kjdbenhavn den 11. Maji 1775.

Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, ang. 20. Mai.

Paategninger paa Ansogninger. Khavn 20. Mai
1775. — Cancell. Brevb. for 1775, Nr. 747, S. 808-809.

P- M. Som adskillige Memorialer og Ansogninger fra

Island aarlig her til Gancelliet indkommer med Hr. Stift-

befalingsmands Paalegning, af hvilke nogle tillige soger
at nyde de derefter forventende Expeditioner gratis,

der og bliver dem bevilgede, men andre ikke, hvorover

^an er i Uvished, om af dem, der soger gratis, ei

kunde være saadanne, som havde Evne til at betale,

°g nian vel paa nogen Tid, da Ingen har meldt sig om
deslige Expeditioners Affordring, har afsendt med de
sidst herfra afgaaende Skibe til Hr. Stiftbefalingsmand

V
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de til den Tid efterliggende, paa det Vedkommende

kunde nyde godt af samme, ligesom herved og følger

15 Stykker: saa maatte man for Fremtiden tjenstligst have

Hr. Stiftbefalingsmand anmodet, at ville i sine Paateg-

ninger tillige melde, om og hvorvidt Supplicanterne ere

trængende til at nyde de af dem sogende Bevillinger

eller andet gratis, og derefter tilholde Vedkommende,

som' kan betale, at foranstalte Betalingen og Affordrin-

gen her, saa som man ellers maa lade Bevillingen hen-

ligge. Cancelliet den 20. Maji 1775.

24. Mai. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal. ang. Bestemmelser om Embedsmænds Angi-

velser til Procento-Skat, m. m. Khavn 24. Mai

1775. — Uddrag publiceret paa Althinget 1775 og trykt i

Althingsbogen s. A., S. 32—34, jevnf. Islandske Maanedsti-

dender 3. Aarg S. 78. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 221.

Da man ved Revisionen af de hidindtil aflagte

Regnskaber for Procento-Skalten i Island haver erfaret,

at der, uagtet de derom foiede Foranstaltninger, endnu

ikke haves den fornbdne Rigtighed og Orden i denne

Skats Reregning og Inddrivelse, saavidt der endnu mang-
i -

ler for Sonder- og Vesteramlet efterrettelige Angivelser

til denne Skats Reregning, saavel for Sysselmand Jon

Arnesen i Snæfellsnes Syssel fra Begyndelsen af, samt

alle de verdslige Betjente for 1773 og fremdeles, som

og for de fire saakaldte Hovedkald i Skalholts Stift fra

4774 inclusive og saa fremdeles: saa maa vi herved

have Hr. Stiftamtm. anmodet, ei alene at. foranstalte, at

disse endnu manglende Angivelser bliver for de verds-

lige i Deres Amt, som bor svare denne Skat, ifolge

den kgl. allern. Resol. af 1. Novbr. 1768 behorigen til-

veiebrast 02 med Hr. Stiftamtm". 1
Attestation Landfosden

') i Skrivelse til Amtmand Stephensen: "Amtmandens", i

Skrivelse til Riskopperne: „Biskoppens".
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tilstillet, for at Skatten engang kan vorde rigtig og ef- 1775.

terretlig beregnet, men og ved Gorrespondence med 24. Mai.

biskoppen paa Skalholt, hvilken ellers derom herfra er

tilskrevet, behagelig at paadrive, at han forskaffer de

Manglende Angivelser, saavel for de ovrige Geistlige i

hans Stift, for foranforte Aaringer og siden fremdeles,

som for ham selv fra den under Jordebogs-Antegnel-

serne pro 1770 omtvistede Tid, hvorom ham og herfra

er blevet tilskrevet. Paa del ellers den fornodne Rig-

tighed, saavel med Angivelserne som med Skattens Ind-

drivelse desto bedre kan opnaaes, haver Kammeret

bundet sig foraarsaget paa kgl. allern. forventende Ap-

probation derom for Fremtiden at foranstalte som fblger:

1) De aarlige Angivelser fra de verdslige Betjente

°ver deres Indkomsters Belob i det næst foregaaende

Aar skulle uveigerlig være til Stiftamtm. 1 indkomne in-

den Fardag i næste Foraar, paa det de betimelig kunne

tilstilles Landfogden med Hr. Stiftamtm*. Attestation, for

derefter at beregne Skatten
;
og den, som da forsommer

at indlevere sin Angivelse til rette Tide, dicterer Herr

Stiftamtm. i Kraft af Forordn, af 14. Mai 1768, dens 8.

Ar t-, en Mulkt fra 1 Rd. til 3 Rd. til Sognets Fattige,

s°na ufortovet foranstaltes hos den Skyldige exequeret.

De iblandt Geistligheden, som lade sig finde i saa-

dan Forsommelse, dicteres ligeledes saadan Mulkt til

de Fattige af vedkommende Biskop, hvilken bliver at

foranstalte ufortovet exequeret ved Stedets Sysselmand

Paa Biskoppens derom gjorende Requisilion. — 2) Pro- •

cento- Skatten for hvert Aar bliver i det seneste at er-

^ægge inden næste Aars Landslhing, og naar det ikke

skeer, er Landfogden beordret, i Overeensstemmelse
^ed Rentek. Ordre til ham af 11. Martii 1761, betræf-

fonde de ordinaire Contributioner, at melde sig hos Hr.

') i Kammerets Skrivelse til Amtmand Stephensen (see den
til Slutningen vedfdiede Anmærkning) staaer overalt „Amt-
manden", hvor her staaer „Stiftamtm."
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1 775. Stiftamtm. med Liste paa de Resterende, saavel afgeist-

24. Mai. lin; SOm verdslig Stand, i Deres Amt, hvilken Hr. Stift-

amlm. vilde paategne til Execution, hvorefter den saa-

ledes paategnet tilsendes den Sysselmand, i hvis Syssel

den Skyldige boer, og om del var en Sysselmand selv,

som der skal exequeres hos, da til nærmeste Syssel-

mand eller en anden til denne Forretning constituerende

duelig Mand, for al gjbre Execulionen. For saadan Reise

nyder den Exequerende for hver 5 Mile 1 Rd. og for

Forretningen selv 2 Rd. og ikke mere, samt tvende

Vurderingsmænd, som han skal have med sig, 10 Fiskes

Værd daglig, saa længe Reisen og Forretningen varer,

hvorefter da det exequerede Belob, naar det er gjort i

Penge, tilstilles Land fogden. — Til Lettelse for dem af

Geistligheden, som endnu slaae i Restance for Procento-

Skat for de to forste Aar samme har været paabuden,

kan det ellers forblive derved, at den ogsaa for den

Tid beregnes for dem, som for de Verdslige, efter For.

af 12. Junii 1770. — 3) Hvad ellers Angivelserne i sig

. selv angaaer, maa det forblive derved, at Vedkommende

ifolge Forordn, af 14. Maji 1768, dens 8. Art., aarlig

og hver for sig gjbre over Belobet af deres hvert Aar

virkelig havende Indkomst skriftlig og saa nbie Angi-

velse, som de, naar forlanges, edelig kunne bekræfte,

hvorpaa ogsaa Angivelserne udtrykkelig clausuleres, og

naar det hele Belbb saaledes af dem uden Afkortning

riglig er anfbrt, lillades dem at fratrække det Slags

• derpaa hæftende aarlige Udgifter, der ligesaavel som

Procenlo-Skatten selv ere at ansee som publique Con-

tributioner, dog at saadanne Udgifter med sammes Be-

lob hver for sig udi Angivelsen stykkeviis specificeres.

Saaledes tillades Biskoppen paa Skalholt, i Medhold af

Separations - Acten for bemeldte Bispestol af 29. Maji

1767, at fratrække Ombudslbnnen for Heynes Ombud og

^ Tugthus-Contributionen med 21 Rd. 78 Sk., samt Bispe-Re-

sidenisens aarlige Reparation med 30 Rd., tilsammen 51

Rd. 78 Sk., naar han haver beregnet under sin Indkomst
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Alt hvad han haver nydt af det, som ham er tillagt ved bem te 1775.

Aet, til disse Udgifters Bestridelse. Derimod kan ham 24. Mai.

ikke tilslaaes at fratrække eller afregne noget for Qvil-

dernes Aabod paa hans Mensalgods, da meerbemeldte

Separations-Aet tydelig medforer, at denne Udgift skal

ansees som vederlagt ved de saakaldte Qvader, eller

Hoveriet paa bemeldte Gods. — Hvad Udgifter af dette

Slags enhver af Præsterne for de 4 saakaldte Hoved-

kald i Skalholts Stift paa Grund af det Foranforte kan

illades at fratrække, overlades lir. Stiftamtmanden at

bestemme efter de i Hænde havende speciale Bereg-

ninger over disse Udgifter, hvorom De da, naar saadant

er skeed, behagelig vilde meddele fornoden Efterret-

n, ng, saavel til Landfogden, for at han kan vide at be-

regne Skalten derefter, som og til Biskoppen paa Skal-

holt, for at Præsterne kunne vide derefter at indrette

de aarlige Angivelser, som nu ere ved Skrivelse til

biskoppen foranstaltede at skulle af- dem indgives fra

1771 inclusive, hvorimod det af Kammeret er decide-

ret, at det for Endeligheds Skyld kan til 1770 Aars

Udgang forblive ved den ved Hr. Stiftamtm". Skrivelse

a f 6. Septbr. 1773 indsendte Beregning over disse Præ-

stekalds Indkomst, naar det, som for er meldt, er af

Hr. Stiftamtm. fastsat, hvilke og hvad Slags Contribution

Præsterne kunne fratrække. Til nærmere behageligt

Overlæg ved den agtende Bestemmelse af dette Slags

Afkortninger maa Vi ellers tilfoie, at Pensionen, som
svares til Private og udgjor en vis Qvota, for Ex. V-i,

*/« eller 1
s Part af en Mands Indkomster, ikke pleie i

Kammeret at antages til Afkortning ved denne Skats

beregning, men at beregnes til samme under eet med
Adkomsten; hvorimod de Udgifter af delte Slags, som
svares til publique Brug og som ere bestemte til en

festsat Summa, hvorfra Intet kan trækkes, f. Ex. Afgif-

ten til Pastores Emeritos i Island og Præste Enker i

Almindelighed, naar ingen Enke haves i Kaldet, eragtes

at kunne antages til Afkortning. Hvorvidt Eleemosynarii
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4775. Underholdning paa disse Kald kan være at afkorte, vil

24. Mai. vel komme an paa hvorvidt samme udsvares i rede

Penge, samt Præsterne kunne agtes at have Vederlag

derfor ved Tjeneste af Eleemosynariis , enten i deres

Embeds-Forretninger eller paa anden Maade, ligesom

og Afkortninger for Kirkernes Vedligeholdelse maa

komme an paa, hvorvidt Præsterne nyde lii Vederlag

derfor Usum-Fructum af Kirkens Gods uden Regning,

eller ikke. Men Contributionen til Tugthuset eragtes

ustridigen at kunne antages til Afkortning, da den er

anordnet at svares forlods af alle Jordebogs -Indtægter

i Landet. — Som Vi nu ikke paatvivle, at jo Hr. Stift-

amtm. gaaer Kammeret til Haande i at faae Afkortnin-

gerne for forbem te Præstekald efter Billighed reglérte,

saa vil og være fornbdent, at Hr. Stiftamtm. til Efter-

retning for allé Vedkommende foranstalter publiceret

Indholdet af det, hvad Kammeret herved haver foran-

staltet, saavel i Hensigt til Angivelserne som Skattens

Forfaldstid og Execution. Vestindisk- Guineiske Rente-

og General-Toldkammer den 24. Maji 1775 1
.

') I Skriv. s. D. til Amtmand Stephensen for Nord- og

Osteramtets Vedkommende siges, at derfra mangle Angi-

velser for Geistligheden i Holum Stift fra 1768 til 1770,

og for Geistlige og Verdslige i Nord- og Osteramtet fra

1771 til 1774$ Amtm. bliver derfor opfordret til, paa

samme Maade som Stiftamtmanden, at foranstalte Angi-

velserne indsendte, tildeels i Forening med Biskoppen paa

Holum, hvis Angivelse ogsaa savnedes fra 1772 Aars Ud-

gang, til hvilken Tid Skatten var .ham eftergiven. — Der-

næst angives ham de samme Regler som Stiftamtmanden

i § 1— 3, dog med den Forandring i § 3, at Biskoppen

paa Holum skulde tillades at fradrage i Henhold til Sepa-

rations-Acten : „til hans Værelsers Reparation 31 Rd. 26

Sk., samt Tugthus - Contributionen 6 Rd. 16 Sk., og for

Qvilderne Aabod for hans Andeel af Jordegodset 15 Rd.,

tilsammen 52 Rd. 42 Sk. — Derimod tilstaaes ham ikke

at fratrække Noget, enten for Ombudslon eller for For-

skudder til Bispestolens Oeconomis, da den fbrste ikke er

» t
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Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal iV&.

og Amtmand Stephensen
,

ang. Uddelingen afj[^^
Jordemoder -Penge. Khavn' 7. Juni 1775. —
Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 237.

I Anledning af adskillige under Antegnelserne i

Jordebogs-Regnskabet pro 1772 formerede Qvæslioner,

betræffende de af den kgl. Casse til Jordemoder- An-
stalten i Island henlagde Penge, og sammes Distribution

m. v., hvilket Hr. Stiftamtmand og Hr. Amtmand ellers

nærmere af indsluttede deraf tagne Extract behagelig

kunne erfare, have vi eraglet: at da alt det, som hbrer

til Medicinalvæsenels Indretning i Landet, egentlig staaer

* under Stifts- og Amts- (ivrighedens Disposition, det da
for Eftertiden kunde forblive derved, at Landfogeden

aarlig legitimerer Udgiften af disse Penge med Land-

physici Qvittering, og Landphysicus igjen legitimerer

tilstaaet ved Separations-Acten, og det sidste ikkun er et

Laan, som han igjen kan fordre godtgjort af Bispestolen".

— Med Hensyn til hvorledes Præsten paa Grenjadarstad,

Rector Scholæ paa Holum, og andre Geistlige i Amtet

skulde beregne deres Skat, henvises til den ovenanførte

Skrivelse til Stiftamtmanden. Isl. Copieb. sst. Nr. 222.

— I Henhold til disse Skrivelser til Amtmændene ere un-

der s. D. afgaaede Skrivelser til begge Biskopperne, hvori

og Reglerne for Skattens Beregning m. m. (§ 1—3) ere

°ptagne. Isl. Copieb. sst. Nr. 223 og 224. — Tilsidst er

ogsaa det samme meddelt Landfogden (Copieb. sst. Nr.

225), meci yderligere Tilfbielse af 5 Punkter til Iagttagelse

for Fremtiden, nemlig: 1) at Angivelserne skulde forskaf-,

fes for Fremtiden a a r li g; 2) at dette navnlig skulde gjelde

Biskoppen paa Holum, Præsten paa Grenjadarstad, og Rec-

tor ved Holum Skole, samt : 3) ogsaa de 4 saakaldte Hoved-

kald i Skalholt Stift; 4) at Sysselmand Jon Arnason i Snæ-
tellsnes Syssel skal give detaillerede Angivelser for de

foregaaende Aar, og 5) at med Hensyn til Laugmændenes
Angivelser iagttages, at Laugmandstolden regnes iblandt

Sportlerne.
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Pengenes Uddeling med en af vedkommende Stifts-

øvrighed approberet Reparlitionsliste. bilagt med Jorde-

modrenes Qvitteringeiy hvilken Liste, tillige med hans

egen Qvittering for Pengene, fremlægges ved Land-

fogdens Regnskab; og naar der da ved Uddelingen

bliver nogen Beholdning, bliver samme af Landphysico

at deponere ved Stiftet, alene at den antegnes paa

Repartitionslisten, paa det ved den aarlige Revision af

Landfogdens Regnskaber altid kan vides hvad der

bliver uddeelt, og hvad Beholdning der er, men den

særdeles Disposition, i Hensigt til denne Repartition selv,

maa komme an paa Landphysici Overlæg med Stifts-

og Amts-Ovrigheden, samt deres dertidi gjfirende Ud-

slag. Dette have vi ikke villet undlade herved at give

Hr. Stiflamtm. og Hr. Amtm. tilkjende, til fornoden

Underretning, ikke paatvivlende, at jo denne Sag der-

efter, ved Deres Foranstaltning, bliver bragt og frem-

deles holdt i den herved tilsigtede Orden. Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammer den 7. Junii

1775 *

15. August. Toldkammer-Skrivelse til Amtmand Stephen-

sen, ang. Degnepenges Udbetaling af Klostrene

til Ghirurgerne. Kliavn 15. August 1775. —
Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 261. — At, da det er oplyst, at

Eleemosynarii Kostpenge i Island ikke beregnes til Courant,

men betales virkelig med 24 Rd. i Croner, saavel af Skalholt

Bispestol som af Yidbe Kloster, og af Skrida Kloster endog

med 24 Rd. i Specie, kan det ikke tillades, at denne Eleemo-

synarii Kost af Munka{werå Kloster udbetales Chirurgus Magnus

Gudmundsson i Courant, men bor betales ham, saavel for Efter-

tiden, som for de forbigangne Aar, i Croner, hvilket Amt-

manden skulde besSrge efterkommet.

s. D. Skrivelse af samme Indhold til Landfoged Skuli

Magnusson. Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 241.
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Fundation for den almindelige Enke -Kasse. * 775 -

Fredensborg 30. August 1775 l

. — Publiceret Paa
^^ust-

Althinget 1789 og Rubr. trykt i Althingsb. s. A. Nr. 24
, 4;

dog kun yderst langsomt traadt i Anvendelse, selv efter at den

udtrykkelig er indskjrerpet som gjeldende i Canc. Circ. 18.

Oktbr. 1823. — Siell. Reg. 71, 800-816. Original-Aftryk hos

Hopffner; Qvart-Forr. 1775, S. 186—220; Schou VI, 84-102.

Fundation til en almindelig Enke -Gasse for Hans

Majestæts Riger, Hertugdomme og Lande.

Vi Christian den Syvende dtc. G. A. V., at, som
Os allerund. er bleven refereret, hvorledes den af Vores

Herr Farfader, salig og hoilovlig Ihukommelse, sub dato

Hirschholm den 22. Maji 1739 oprettede Pensions-Casse

f°r Land- Militair- Etatens Enker og Born, som derpaa
Ved sammes Fundations Ex.tension af 25. April 4740 er

bleven gjort almindelig for alle Stænder, samt ved be-

meldte Exlension, saavel som en nærmere Anordning,

under 20. Julii 4757, udi adskillige Poster forbedret,

Saa at man ikke har troet at have Aarsag til at tvivle

0ln dens Bestandighed, ikke desmindre skulde være

geraadet i saadanne Omstændigheder, at de aarlige

Reuter af dens staaende Fond, saavel som de ovrige

dertil henlagte Iudkomsler, tilligemed de Capitaler, som
ved nye Interessenlers Tiltrædelse aarlig kunde ind-

komme, ikke vare tilstrækkelige til dermed at bestride

^e paa bemeldte Gasse allerede heftende aarlige Pen-
sioner; og Vi, i Anledning heraf, have ladet denne Sag
uoiere undersbge, samt af de derefter til Os indkomne
beretninger erfaret, at det ei alene sig saaledes for-

holder, men at endog Vores Cassa , formedelst den af

Vores Herr Farfader givne ollern. Forsikkring og kgl.'

Garantie for de belovede . Pensioners rigtige Udbetaling
til enhver Interessents efterladende Enke eller Born, i

Plak. 25. Febr. 1785; For. 4. Aug. og 7. Novbr. 1788;
Plak. 6. Juli 1842; Canc. Plak. 22. Juli 1845.

ir*. u
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1 775. allerede ved de til den Tid optagne Interessenter fore-

August. stciaer et anseeligt Tab, og at dette forestaaende Tab,

ved flere Interessenters Optagelse paa de hidtil fastsatte

Vilkaar, mærkeligen vilde foroges: — saa have Vi været

alvorligen betænkt paa, hvorledes Vores Casse kunde

sætles i Sikkerhed for videre Tab og Skade af denne

Indretning, uden samme for Fremtiden at ophæve, og

derved at betage Vore kjære og troe Undersaatter den

hidtil hafle Leilighed, udi deres Levetid at sorge for

og forvisse sig om deres efterlevende Enkers nodtorf-

tige Underholdning; i hvilken Hensigt Vi og allern. have

udnævnt visse Commissarier til endvidere paa det noieste

at undersoge bemeldte Pensions- Casses Tilstand og

Aarsagerne dertil, samt at udfinde og foreslaae de

Midler, hvorved det for Vores Cassa befrygtende videre

Tab, og den deraf nbdvendig folgende Ophævelse af

denne udi saa priselige Hensigler^af Vores Herr Farfader

stiftede nyttige Indretning, betimelig kunde forekommes.

— Som Vi nu af bemeldte Commissariers til Os aller-

- underd. indgivne Relation nærmere have erfaret :

1) At udi meerbemeldte Land-Mililair-Etatens Pen-

sions -Casses Indretning befindes adskillige væsentlige

Feil, og deriblandt i Særdeleshed: uat af hvert gjorende

Indskud udloves udi aarlig Pension 40 pCt, uden Hen-

sigt til det mere eller mindre sandsynlige Tab, Gassen

udsættes for i Forhold af den Forskjel, der findes

imellem dens Alder, som gjor Indskuddet, og dens, som

ved den fbrstes dbdelige Afgang til Pension bliver be-

retliget, saa og, at naar en Enkemand, der har været

Interessent i Cassen, og ved hans Kones Dod deraf er

udgaaet, sig i nyt Ægteskab indlader, samme da, uan-

seet hans imidlertid* tiltagne Alder, og omendskjondt

hans anden Kone maalte være yngre end den fbrste,

dog igjen i Cassen optages, med de Vilkaar, at denne

hans sidste Kone bliver berettiget, ifald hun kommer i

Enke-Stand, at træde i den Fbrstes Sted, og nyde den
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fulde Pension efter det forste Indskud, imod at ikkuns 1775.

den halve Indskuds-Surnma for hende betales" ; hvorved 30. August.

Gassen, som med den ældre Mand paatager et dobbelt

formodentlig Tab, imod halv Indskud, udsættes for at

miste den ved hans forste Ægteskab vundne Capital. —
2) At samme, formedelst disse og flere Feil, umueligen

saaledes i Fremtiden kan have Bestand, uden altfor

betydelige aarlige Tilskud af Vores Gassa, til Byrde for

Staten. — Og 3) at den derimod, efter de af kyndige

Malhematicis gjorte Udregninger, ei alene endnu kan

conserveres, naar dens diensynlige Feil i Tide vorder

rettet, men endog derved, saavel som ved andre af

bemeldte Commissarier foreslagne Midler, kan sættes

Paa saadan fast og bestandig Fod, at deraf en mere

almindelig Nytte end hidtil kan forventes: — Saa have

^i, efter denne Sags noie Overveielse, af landsfaderlig

Omhu for samtlige Vore kjære og troe Undersaatters

bedste, og paa det enhver af dem efterdags maa finde

inden Vore Biger og Lande en bekvem, sikker og for-

deelaglig Leilighed, efter Villie og Evne at drage Om-
sorg for sin Hustrues Underholdning udi hendes mue-
bge Enke-Stand

,
og dem derved betages al grundet

Anledniim til at begive sig udi deslige udenfor Vore

Riger og Lande oprettede eller oprettende Casser og

Interessentskaber, hvor de letteligen kunde tage Skade,

allern. fundet for godt, meerbemeldte hidtil værende

Pensions-Cassa og dens va»sentlige Indretning efter de

fastsatte Grund-Regler at forandre og forbedre, og til

den Ende denne nye Fundalion at lade forfatte og un-

der Vor kongelige Haand og Signet at udstede; saasom
Vi og hermed i saadan Henseende Folgende allern.

anordne og befale:

l) Skal denne Gassa, ligesom det ved forride Fun-

dation og dens Extension tilladte Indskud for Bom ei

nogensinde har fundet synderlig Bifald og meget faae

aesnge Indskud i samme ere skete, herefter alene være

11«

;

/
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4775, bestemt til Underholdning og Hjelp, saavel for alle Vore

30. August, Undersaatters, som i Særdeleshed for Vore Civil- og
~'"~^m~~

Militair-Betjentes efterladende Enker, hvilke deraf, imod

det for dem gjorte Indskud, og i Forhold af samme,

skal nyde en vis aarlig Pension, nemlig fra 10 Rd.,

som den ringeste, indtil 400 Rd. , som den hoieste

Pensions Summa;* og skal denne hidtil saa kaldte Land-

Militair-Elatens Pensions- Cassa fra nu af kaldes: den

almindelige Enke- Cassa for Vore Riger, Hertugdomme

og Lande, saasom det skal være enhver af Vore kjære

Qg troe Undersaalter, af hvad Sland og Condition de

maatle være, saa og hvad Slags lovlig Mandtering og

Næringsbrug de maatte bave, Ingen i nogen Maade

undtagen, uden alene de, som ere over tredsindstyve

Aar gamle, under de ved efterfolgende Artikler bestemte

Vilkaar, tilladt deri at gjbre sig deelagtige. — 2) Af

samtlige i Vores virkelige Krigs Tjeneste til Lands og

Vands staaende Ober-Officierer, saavel som alle andre

i Vore Land- og So-Elats-Militair-Reglementer ved Navn

indforte Retjente, skal herefter til denne Cassa ikkun

svares den forste Maaneds Belbb af deres fbrste og

Forbedrings- Gager, saa at de ovrige Indtægter, som
i

Pensions-Cassen hidtil haver haft af begge Mililair-Etater,

fra nu af aldeles ophorer, og Intet i denne Henseende

af bemeldte Ober-Officierer og Beljente erlægges; lige-

som og de til samme Cassa henlagte, ved bemeldte

Etater faldende Boder ei længere udi denne alminde-

lige Enke-Casse skal indflyde. — Og paa det der i

Fremtiden imellem Vove Betjente af Militair- og Civil-

Stand, for hvis Enker denrie Cassa fornemmelig er be-

slemt, måa i Henseende til samme være en fuldkommen

Lighed, saa skal og i lige Maade alle Vore Civil-Retjente,

af hvad Stand og Condilion de maatte være, baade

nuværende og tilkommende, baade gifte og ugifte,

baade over oa under tredsindstvve Aar camle, herefter,

naar de i Vores Civil -Reglement med' nogen vis aarlig

Gage indfores, og ligesaa naar Nogens Gage i Frem-
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tiden forhoies, deraf lil denne Casse erlægge den første 1775.

Maaneds Belbb eller 8V3 pCt. af et Aars forsté eller 30. August.

Forbedrings-Gage. Og bor, hvis saaledes af Vore Civil-
^~~*~7^

°g Militair- Betjentes fbrste eller Forbedrings- Gage lil

Gassen forfalder, ved hvert Departement indeholdes og

ved hvert .Aars Udgang tilligemed en af Vedkommende

derover forfattet riglig Designation til Gassens herefter

forordnede Direction indsendes. — 3) Foruden bemeldte

Cassens aarlige mdtægter, skal samtlige Vore virkelige

Ober-Officierer eller andre i Vores Sbe- og Land-Militair-

Etalers Reglementer ved Navn indforte Betjente, saa

og alle Vore Civil-Betjente, som lonnes af Vores Cassa,

eller, i Haab derom, gjore virkelig Tjeneste, naar de

herefter i denne Casse indtræde, imod den aarlige Pen-

sion Enhver agter at forsikkre sin Hustrue, erlægge en

vis Capital, i Forhold af hans og bemeldte hans Hustrues

beviislige Alder, hvilken Capital, fra den Dag af da

den betales, for bestandig skal være til Cissen hen-

fald en. Og have Vi i den Henseende allern. approberet

fblgende paa 10 Rigsdalers Pension beregnede Indskuds-

Tabelle 1
, for samtlige forbemeldte Civil- og Mililair-

Betjente, hvorefter den Capital, som ved deres Opta-

gelse i Cassen maa indskydes, bliver at bestemme, saa

al Enhver selv lettelig kan beregne, hvad han for den

forlangte stbrre Pension haver at erlægge. — 4) Lige-

som det fremdeles bliver derved, at det ikke maa til-

stedes nogen ved Land- eller Sbe-Etaten udi Vore Riger

°g Lande staaende Ober-Officier, fra den hbieste indtil

den nederste, sig udi Ægteskab at begive, med mindre

at han forst (saafremt han efter hans Alder og Helbred

kan optages i denne almindelige Enke- Cassa) for det

behbrige Departement beviser, at han for sin tilkom-

mende Hustrue har gjort Indskud i bemeldte Enke-

kasse, for en vis aarlig Pension, fra 40 indtil 400 Rd.,

') Den ommeldte Tabel udelades her, som bortfalden allerede

ved Plak. 26. Febr. 1785.
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1775. alt ifbtøe de nærmere Bestemmelser, som derom for

80. August, hver Etat i Henseende til de Indtrædendes forskjellige
-"^>~-

Charger allerede ere gjorte, eller i Fremtiden m natte

fastsættes; saa skal og herefter de andre i begge Mili-

tair-Reglementer indførte Betjente, som efter de værende

Anordninger ikke behøve nogen speciel Tilladelse til

at gifte sig, saa og alle Vore Civil-Betjente, baade de,

som allerede nyde Gage af Vores Cassa, og de, som i

Haab om at komme i Gage gjore virkelig Tjeneste,' være

pligtige til, naar de indlade sig i Ægteskab, og efter

deres Alder og Helbred kan oplages i denne Cassa, at

tage Deel i samme, Enhver efter sin Evne og Godt-

findende. Og da saaledes alle forbemeldle Civil- og

Militair- Betjente, som i Cassen efter dens Indretning

kan optages, deres Enker en aarlig Pension af denne

Cassa kan komme til at nyde, saa kan de derimod ikke

vente sig nogen Pension af Vores Cassa, og skal det

Paaskud, at den Pension, de faae af Enke-Cassen, ei

er tilstrækkelig til deres nbdlorftige Underhold, ikke

agtes for antagelig, eller komme i nogen Betragtning,

dem til Nytte; hvorfor enhver af disse Vore Betjente

eftertrykkeligen erindres og advares, sin Hustrues og Fa-

milies Bedste og Conservation i Fremtiden vel at efter-

tænke, og sit Indskud i denne Enke-Casse efter yderste

Formue saaledes at bestemme og i Tide at gjbre, at

/ hans efterlevende Enke derved kan sættes i Sikkerhed

for Nod og Mangel, og ikke i sin Tid skulde have

Aarsag over hans Haardhed eller Ubetænksomhed at

sukke. — 5) Denne Vores Befalning samt alvorlige

Erindring skal ogsaa i Særdeleshed strække sig til

de af meerbemeldte Civil- og i Vore Mililair-Reglemen-

ter, foruden Ober-Officiererne, indførte Betjente, som

nu allerede leve i Ægteskab, og hidtil ikke have indsat

for deres Hustruer; i Land-Militair-Etatens Pensions-Cassa,

saa at de ligeledes, hvad enten de allerede ere blevne

Interessentere i nogen anden inden- eller udenlands

Enke-Cassa, eller ikke, naar de ikkun efter denne Enke-
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Gasses Indretning deri kan optages, skal hermed, under 1775.

lige Advarsel, som forhen meldl, være forbundne til 30 - August.

at gjore Indskud i samme, ligesom Enhver, i Betragt-

ning af hans Evne og ovrige Omstændigheder, selv

bedst og fjenligst maatle eragte. — 6) Da iblandt Vore

Civil- og Mililair- Betjente ventelig vil findes endeel,

som ikke ere saa bemidlede, at de efter Onske formaae

noget tilstrækkeligt Indskud for deres Hustruer strax

contaut at udrede, saa bevilge og tillade Vi hermed,

at hvem, som staaer i Vores Gage, og ikke er i Stand

til sit intenderede Indskud prompte med rede Penge
f

at betale, maa for dels Summa til Enke-Cassen udgive

sin lovlig thinglyste Obligation, ved hvilken han pant-

sætter den fjerde Deel af den ham af Vores Gassa til-

lagte aarlige Gage (dog forudsat at samme er tilstræk-

kelig til den skyldige Summes skadeslbse Afbetaling

inden 4 Aar), saa og alle sine ovrige Midler, saavidt

ikke, paa den Tid Indskuddet skeer,. Noget deraf alle-

rede til Andre er forpantel. Og skal samme Obligation

af hans tilkommende Hustrue og hendes Værge, eller

af hans allerede havende Hustrue. tillige med ham

underskrives, og begge deres særskilte saavel som fæl-

leds Formue til Gassens Sikkerhed pantsættes. Hvor-

efter da af ham, fra Obligationens Dato af, aarlig den

fjerde Deel af den skyldige Summa, med de imidlertid

forfaldne Benter, til Enke-Gassen betales, eller i hans

tilgodehavende Gage afkortes og paa Obligationen af-

skrives, indtil bemeldte Casse for det tegnede Indskud,

og de imidlertid deraf forfaldne Renter, fuldkommen

er fornoiet, da Obligationen til Cassation igjen udleveres.

Skulde den paa denne Maade Indskydende ved Doden

afgåae; forend det, han skylder Cassen, fuldkommen

er afdraget, da udbetales endnu af hans i Vores Casse

indestaaende Gage saa meget, som dertil behoves, og

var den ikke tilstrækkelig, da maa hans ovrige Efter-

ladenskab paa lovlig Maade strax gjbres i Penge, saa-

fremt Enken ikke formaaer det Manglende strax at
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1775. betale, eller for sammes, Bol aline: (il den første fore-

30. August, staaende Termin, med skadesløse Renter, antagelig

* *~
Ctøulion at stille. . Men dersom Gassen i saa Fald af

alt Sligt ikke kunde erholde den fulde skadesløse Be-

taling, da skal den Pension,- som den Afdbdes Enke

ellers burde tilkomme, saa længe indeholdes, indtil

Cassen for den skyldige Summa, med sine Tid efter

anden forfaldne Renter, fuldkommen er bleven fornoiet,

da dernæst Enken fra den Dag af tiltræder og derefter

rigtig skal nyde den hende efter denne Fundations Ind-

hold tilkommende aarlige Pension. — 7) Foruden samt-

lige Civil- og Militair-Betjente, maa og alle Vore Øvrige

Undersaatter, som enten staae udi Vores Tjeneste, men

lønnes andensteds fra end af Vores Gasse, eller som

ganske ikke staae udi nogen Vores Tjeneste, ligesom

det allerede ved foregaaende første Artikul bevilget og

fastsat er, tage Deel udi denne Casse, dog saaledes,

al de til noget Vederlag for det, som Vore Beljente

efter den anden Artikul udenfor Indskuddene dertil

eontribuere, til den Indskuds-Summa, som de efter deres

bg deres Hustrues Alder, ifølge den for Vore Betjente

beregnede Indskuds- Tabelle , have at erlægge, endnu

betale iO pCt, af sammes Beløb. Og maa alle de, som

saaledes finde for godt at blive deelaglige i denne

Enke-Casses Fordele, være betænkte paa, enten prompte

ved rede Penge at erlægge deres Indskud med de 10 pCt.

Recognition, eller derfor at give tilstrækkelig Pant, eller

i Mangel deraf at stille paalidelig og fornoielig Caution.

Skulde iøvrigt Nogen, som paa disse Vilkaar var bleven

Interessent i denne Casse, siden komme i Vores Tje-

neste, maa han ikke desmindre af den erholdende Gage

dertil eontribuere, lige med alle Vore andre Betjente,

efter foranforte 2. Artikul. — 8) Førend Nogen op-

tages i denne almindelige Enke-Gasse, maa han beviis-

* liggjøre hans og Hustrues Alder, samt at han til den

Tid er ved god Helbred og Sundhed. Hvad det Første
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angaaer, da skal hvert Ægtepars, saavel Mandens som 1775.

Konens, Alder b evises med troværdige af Kirkebogerne 30. August,

extraherede, og af Stedets Sognepræst eller andre Ved-
"~ ^^-^

kommende underskrevne, og med Kirke- Seglet, hvor

saadant er, eller, i Mangel deraf, med deres Signet

bekræftede Dbbe-Sedler. Og paa det man tilfulde kan

være forvisset om Underskriftens Rigtighed, skal samme
paa de Dbbesedler, som udenfor Vores Residentzstad

Kjobenhavn udgives, i Kjbbstederne af en Magistrats-

Person og paa Landet af en publique Embedsmand

attesteres. Skulde Nogen, formedelst ordentlige Kirke-

kogers Mangel, eller af andre gyldige Aarsager, ikke

kunne forskaffe en saadan Dobeseddel, da bor han for-

syne sig med et, efter eedsvorne Vidners Udsigende,

lovlig udstedt Thingsvidne, eller frembringe andre Be-

visligheder, som kunde agtes for tilstrækkelige, og, i

a l Fald, naar alle Media probationis mangle eller fin-

des utilstrækkelige, kan hans eller hans Hustrues cde-

^ge Forsikkring antages. Det om en ny Interessents

Nelbred fornbdne Beviis bor være af fblgende Indhold

:

uAt Requirenten hverken er syg eller sengeliggende og

med ingen dbdelig Morbo chronico, som Svindsot, Vat-

tersot, Blodspytten og deslige, eller anden Svaghed,

som lader hans tidligere Dbd befrygte, for nærværende
Tid efter Anseende er beha»ftet, ei heller i det sidst

forlbbne Aar har udstaaet nogen Sygdom, der haver
efterladt sig kjendelige Fblger til hans Levetids muelige

Forkortelse, men at han, saavidt sig lader tilsyne, efter

hans Alder befinder sig ved fuldkommen gode Sinds-

°g Legemskræfter, og er i Stand til vedbbrligen at be-

sorge sine sædvanlige Forretninger". Denne Sundheds-

Attest udstedes under Embeds-Eed, eller saaledes, som
de i al Fald trbster sig til edeligen at bekræfte, af Re-

alrentens til Praxin medicam authoriserede ordentlige

Medico, eller, i Mangel af samme, af den ham sæd-
vanlig betjenende, behbrig privilegerede Chirurgo, un-
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1775. der hans Haand og Signet. Og skal paa samme Attest

;>0. August, tillige af Requirentens Sjælesorger og tvende andre
~"

Vidner (hvilke sidste, saavel som den attesterende Me-

dicus eller Chirurgus, hverken maa være nær heslæg-

/ tede eller besvogrede med Requirenlen eller hans Hnstrue)

under deres Hænder, med deres eller i det mindste

Sjælesorgerens hostrykte Signet bevidnes : uat de kjende

Requirenlen, at den attesterende Mediciis eller Chirurgus

ikke er nær i Slægt eller Svogerskab med ham, og

at de ikke anderledes vide, end at, hvad han har atte-

steret, sig saaledes riglig forholder". Saa skal og des-

uden de Sundheds-Attester, som udenfor Vores Residenlz-

stad udstedes, undertegnes og med hostrykt Signet

bekræftes, naar det er i Kjbbstederne, af en Magistrats-

Person, og paa Landet af en offentlig Embedsmand,

som i saa Fald bevidne: uat del er Udgivernes egen-

hændige Underskrift, og at Ingen af dem er Requirenten

eller hans Huslrue nær paarbrende". Ibvrigt skal disse

Sundheds- Attester af dem, som udi Kjbbenhavn eller

Sjelland ere boende, produceres inden tre Uger fra

Altestens Dato, fra Vore ovrige danske Provincer og

Hertugdommene inden fire Uger, fra Norge, Synden-

fjelds inden sex, og Nordenfjelds inden otte Uger, efter

hvilken Tids Forlob de ikke mere agtes for gyldige

eller antagelige. Skulde imod Forhaabning i sin Tid

befindes, at nogen Interessent havde tilvejebragt sig

falske Documenler, da skal han, foruden at tiltales som

en Falskner, udelukkes fra dette Interessentskab, og

tabe al sin Ret med hvad han har indskudt. — 9) Naar

Nogen vil gjbre Indskud i denne Cassa, maa han for

dens anordnede Direction skriftlig anmelde, hvor stor

Pension han agter at forsikkre sin Hustrue, og derved

indsende de efter foregaaende Arlikul udfordrede Atte-

ster; hvorpaa ham, naar disse Reviisligheder findes an;

, tagelige, af Directionen bekjendtgjbres, hvad Indskuds-

Summa han haver at erlægge, og imod at denne Summa

ufortovet enten i Vores Residentzstad Kjbbenhavn til

i
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Cassetis forordnede Casserer, eller paa andet vedkom- 1775.

niende Sled, efter 24. Årtikuls Indhold betales, skal 30. August,

han, fra den Tid af Betalinuen er skeet, ansees som
virkelig Interessent i Cassen, og ham derom, saasnart

skee kan, af Directionen meddeles et Beviis af følgende

lodhold:
uDa N. N. haver indskudt i den almindelige

Enke -Gasse for disse Riger og Lande den Summa af

• • • Rd. . . Sk., skriver . . . Rd. . . Sk. Dansk Cou-

ranl for sin nu havende Hustrue, navnlig N. N., saa

8'ves ham og bemeldte hans Hustrue herved den For-

sikkring, at hun, ifald hun ham overlever, i Fblge af

bemeldte almindelige Enke-Casses Fundation d. d. 30.

Augusti 1775, efler hans dbdelige Afgang, saa længe

hun lever og i Enke-Sland forbliver, imod at forbemeldte

hans nu gjorte Indskud fra nu af til Enke -Gassen al-

deles er forfalden, aarlig uden nogen Slags Afkortning

skal nyde . . . Rd., skriver . . . Rd. Men skulde be-

nævnte hans Hustrue for hannem ved Doden afgaae,

s^al han være forbunden til, saadant Dbdsfald, og, om
hun er dbd i Barselseng eller ikke, inden sex Uger

derefter for Directionen skriftlig at anmelde, og derhos

at levere dette Beviis tilbagé, eller, om han det for-

sommer,
til Enke -Cassen at erlægge en Mulkt af 20

Rd." — -IQ) Naar Nogen allerede, efter, sin da havendé
Formue, har gjort et lidet Indskud i Gassen, og hans

Vilkaar sig siden den Tid saaledes har forbedret, at

han nu et stbrre Indskud kan overkomme, og bnsker

samme at gjbre, skal han have fuldkommen Frihed sit

tørste Indskud at forhbie, indtil han i Alt har forsikkret

sm Huslrue, for hvilken bemeldte Indskud er skeet,

den i nærværende Fundation tilladte hbiesle Pensions-*

Summa af 400 Rd. Dog skal han, hver Gang han saa*

tedes sil forrige Indskud forbedrer, i alle Maader be-

agles som en ny Interessent, saa at det senere Indskud

udregnes i Overeensslemmelse med Tabellen, efter hans

°g hans Hustrues da værende Alder, og derhos af ham
tøed den i foreaaaende 8. Artikul foreskrevne Attest
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1775. bevises, at hansis endnu ved fuldkommen sod Sundhed

30. August; befinder. — 4 4) Pensionerne skal lage deres Begyn-

'
.

*"~
delse fra Mandens Dodsdag af, som i denne Henseende

for Directionen maa anmeldes og beviisligsjores, hvor-

efter Udbetalingen skal skee aarligcn i tvende Terminer,

nemlig til ultim. Juhii og ultim. Decembris, hver Gang

den halve Deel, Alt imod vedborlis Qvillering, af En-

kerne selv underskrevet, med deres Skriflefaders paa-

tegnede eller vedfolgende Attest, at de endnu leve i

Enkestand. — 42) Naar en Enke, som nyder Pension

af denne Casse, een eller flere Gange sig i nyt Ægte-

skab indlader, da ophorer vel bemeldte hendes Pension

fra Bryllupsdagen af, men derimod skal hun, uden at

noget nyt Indskud behoves, have lige Ret at hæve samme

Pension igjen, saa ofte hun bliver Enke. Men skulde

hendes sidste Mand finde for godt, at ville forsikkre

hende en hoiere Pension, end den hun allerede haver

Rettighed til, da bor han beviisliggjore sin Alder ifolge

den 8. Artikul, og iovrigl forholdes dermed i alle Maader

efter den 40. Artikul. — 43) Skulde det hænde sig, at

der gik Skilsmisse- Dom imellem Ægtefolk, som havde

indsat i denne Gasse, da forbliver det ikke desmindre

ved det eengang gjorte og til Gassen forfaldne Indskud,

og hvad" Tvislighed der i denne Henseende kunde reise

sig imellem bemeldte Ægtefolk, bliver ved Lands Lov

og Ret at afgjore. Ifolge heraf kommer den fra hen-

des Ægtemand skilte Kone til at nyde den belovede

Pension, saasnart han siden ved Dbden afgaaer; men

dersom hun imidlertid haver giftet sig igjen, da forhol-

des det efter foregaaende Artitul, saa at hende, uden

noget videre Indskud, forbeholdes sin Ret til at hæve

Pensionen, naar hun ved hendes anden Mands Dod

bliver Enke. os derved sættes i den Tilstand , at hun

kan nyde Pension af denne Cassa. — 4 i) Naar nogen

Enkemand, som haver taget Deel i denne Casse, men,

formedelst hans Hustrues dodelige Afgang, deraf er

udgaaet, indlader sig i nyt Ægteskab, og igjen vil ind-
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træde i Cassen, da anseés han i alle Maader som en i 775.

ny Interessent, og maa ei alene forsyne sig med de i 30. August.

8. Art. foreskrevne Altester om hans Sundhed og hans

nye Hustrues Alder, men endog gjore det fulde Indskud,

efter foregaaende 3. eller 7. Arlikul. — 1 5) De Enker,

som nyde Pension af Cassen, maa have fuldkommen

Frihed at opholde sig efter eget Godtfindende overalt i

Vore Riger og Lande, saa'vel som paa fremmede Steder,

og maa i sidste Fald de Pensioner, der tilkomme uden-

lands sig opholdende Enker, uden Sjette- og Tiende-

Penges Afkortning, eller noget Andet deraf at erlægge,

af Vore Riger, Hertugdømme og Lande ubehindret ud-

fores. Ligesaa skal og, naar nogen Interessent drager

bort og nedsætter sig udenlands, den hans efterladende

Enke for det af ham allerede gjorte Indskud tilkom-

mende Pension hende, naar Jiun hans Dodsdag med
vedkommende Øvrigheds Attest behbrig beviser, rigtig

eg uden nogen Slags Afkortning udbetales, saa længe

hun om hendes vedvarende Enkestand ligeledes tilstræk-

kelige Beviser til Directionen indsender. Derimod til-

lades det ikke nogen Interessent, efter at han sig uden-
for Vore Riger og Lande haver nedsat, ved Indskuddets

Forhbielse, sin Hustrue en større Pension at forsikkre,

eller, om hun for ham ved Dbden afgaaer, paany i

Gassen at indtræde, saasom den alene er bestemt for

Vore egne Undersaatler. — 16) Paa det enhver Enke,
til hvis Bedste noget Indskud skeer, kan være forvisset

om selv at nyde den hende tilfaldende Pension, for

efter eget Godtfindende at anvende den til sin Nbdtbrft,

saa forbydes herved alle Vedkommende, under hvad
Prætext det maatle være, at gjbre eller antage nogen
Arrest, Beslag eller Hæftelse paa de ved denne Casse
faldende Pensioner, for hvis den Pension-Nydende til

Nogen kunde være eller blive skyldig, og langt mindre
for den Afdbdes Gjeld

, som for sin Hustrue har gjort

Indskud. Og om end den Pension-Nydende selv skulde

forskrive sig til, nogen Gjeld af sin Pension at ville be-
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4775. tale, eller og ved en formelig Obligation pantsætte sin

30. August, endda ikke forfaldne eller endnu ikke udbetalte Pen-

sion, da bor dog alt Sligt som ugyldigt ansees og al-

deles dbd og magleslos at være, og bor Pensionen ikke

til nogen Anden, end den, som efter det gjorte Indskud

dertil er berettiget, at udbetales. — 17) Paa det Alle

og Enhver med des fuldkomnere Tryghed kan gjbre

sit Indskud i denne Casse, og derefter leve udi den

sikkre Forventning, at deres Hustruer, om disse den-

nem overleve, derimod igjen have at nyde den dem

tiltænkte Understøttelse: saa have Vi allern. villet for-

sikkre og derfor garantere, ligesom Vi og hermed for

Os og Vore Arve- Successores v Regjeringen forsikkre

og derfor garantere, at de Indskydendes Enker stedse

rigtig og til rette Tid, saa og uden ringeste Afkortning,

skulle nyde de dem efter denne Fundation tilkommende

Pensioner, og samme Ingen vorde betaget eller fravendt
;

ved nogen Slags Tilfælde, hvor uformodentlig det og

maatte være eller og lænkes kunde. — 18) Og ligesom Vi

saaledes lage denne Stiftelse under Vores egen allern.

Beskjermelse, saa ville Vi og lade samme bestyre ved

en dertil anordnet Direction, bestaaende af de dertil

udnævnte Lemmer af Vore forskjellige Departements,

saavel som en af Kjobenhavns Universitet og en af Ma-

gistraten, hvilket saaledes for Eftertiden skal vedblive.

Og have de til Os Tid efter anden at indberette dens

Tilstand, samt Os ellers at forestille, hvad til sammes

Tarv og Bedste maatte eragtes tjenligt eller fornbdent.

— 19) Denne Direction ville Vi allern. have forundt

samme Postfrihed, som Vore Departements og Collegier

ved Forordningen om Porlofrihedens lndskrænkelse,

daleret 17. Junii 1771. samt Plak. af 12. Septbr. i772

er tilstaaet. Og tillade Vi bemeldte Direction at bruge

et eget Segl, som skal bestaae af de sammenfbiede

Danske, Norske, Slesvigske og Holstenske Skjoldemær-

ker, med Omskrift: Den almindelige Enke Casses Segl. —
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20) Ligesom de i foregaaende 9. Art. ommeldte Beviser, 1775.

og Alt hvad ellers under Di re etion ens Segl udstedes, 30. August,

maa skrives paa ustemplet Papir, saa maa og hvis Ind-

lægge, Breve og Beviisligheder, som Directionen paa

Gassens Vegne maa tie foraarsages at indgive i Retlerne

til dens Capitalers Inddrivelse, eller i hvad paakom-

mende Tilfælde det kunde være, overalt udi Retterne

paa ustemplet Papir fremlægges, oplæses og til Paa-

kjendelse antages, og hvis Domme og Acler, som udi

samme Sager for Retterne passere eller ere passerede,

skal bemeldte Direclion paa ustemplet Papir og uden

nogen Betaling af vedkommende Rettens Betjente med-

deles beskrevne. Og skal denne Gassen forundte Be-

villing ligeledes strække sig til andre Forretninger,

saasom Executioner, Udlæg i Sterv-, Fallit- eller Opbuds-

Boer, Indforsier, Auctioner og v
deslige, især og de Vur-

deringer, som, naar Debitorerne slrax vil stille de

Gassen givne Panter til Auction og Bbrlsælgelse, uden

foregaaende Dom, til Efterretning for Auctionens Fremme

og at sælge Pantet efter, udfordres; saa at Rettens Be-

tjente for ingen saadan Forretning i Tilfælde, hvor de

Skyldige ei selv kunde betale, maa paastaae eller for-

dre nogen Betaling, men alle Actus judiciales af dennem

gratis skal forrettes. Ligesaa skal og vedkommende

Jurisdictioner, som forrette Executioner efter en af be-

meldte Gasse erhvervet Namsdom, eller i Fallit- og

Sterv -Boer, eller og Vurderinger, uden foregaaende

Dom, være pligtige til, uden Cassens Bekostning at for-

anstalte og besbrge de Muur- og Tommer-Laugets Me-

stere, Vidner og Vurderingsmænd, som 'ved deres

gjbrende Forretning . behbves. Og da saaledes Vores

Hensigt er, at der ingen Rettens Salaner skal betales,

uden hvor det kan skee af hvad som bliver tilovers

hos Debitorerne efter Cassens skadeslbse Betaling, saa

skal de Rettens Beljente, som behandle Sterv- og Fallit-

Boer, hvor Cassen har Pant udi Ejendommene, ikke i
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1775. de af dem forfattende Auclions- Conditioner paalægge

80, August, Kjbberen, at han, foruden Købesummen for Eiendom-^^^^
mene, har til dem at betale Auctions- og andet Sala-

rium og Omkostninger, men dem herved alvorligen

være forbuden, for Auctionen eller nogen af de bvrige

ovenmeldte Forretninger, enten directe eller indirecte,

enten af Kjbberen eller Andre, at paastaae eller mod-

lage noget Salarium, saa længe Gassen ikke for sin

Fordring har erholdet skadeslbs Betaling. — 21) Om-

endskjbndt Indskuddenes Betaling egentlig bor skee til

Enke-Gassens Gasserer udi Vores Residentzstad Kjoben-

havn, saa og Pensionerne hos hannem imod behbrig

Qvittering og anden Rigtighed bor afhentes, saa ville

Vi dog ved Vores Finance-Collegium, efter Overlæg

med Directionen, lade fbie saadan Anstalt, at Enhver,

som det maatte være beleiligere paa et andet Sled,

enten at betale sit Indskud eller at hæve sin Pension,

naar han saadant for Directionen melder, af samme

derudi kan vorde fbiet, ved at henvises til den ham

nærmest boende Oppebbrsels- Betjent. Dog skal de,

hvis Pension saaledes efter deres egen Begjering paa

noget Sled udenfor Vores Residentzstad Kjbbenhavn

anvises og dennem udbetales, til vedkommende Oppe-

bbrsels-Betjent, for det Arbeide hannem til deres Be-

kvemmelighed paalægges, ligesom hidtil er skeel, betale

en Skilling Dansk af hver Rigsdaler, som de udi Pension

modtage; hvorimod ingen Oppebbrsels-Reljent maa for

sin Umage ved Indskuddenes Annammelse Noget af

Vedkommende forlange. — 22) Hvad endelig Interes-

senterne udi den hidtil værende Mililair-Pensions-Casse

angaaer, da ville Vi til Slutning, i Henseende til samme,

herved Fblgende anordne og fastsætte: a) Da de In-

teressenter, som siden den 3. Martii a. p. har indsat

for deres Hustruer i bemeldte Gasse, ifblge Vores ved

Reskript til Vore Deputerede udi Generalilets- og Gom-

missariats-Collegio af bemeldte Dato gjorte Anordning,
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ved Indskrivningen har forpligtet sig, at være fornbiede 1775.

med hvad almindelige Forandringer i Cassens Plan del 30. August,

niaatte behage Os at forelage, saa betragtes do Alle

uden Forskjel, i Henseende til Indskuddernes. Bestem-

melse, som nye. i Fblge af nærværende Fundation, op-

tagne Interessenter, og kan saaledes de iblandt dennem,

som paa den forlangte Pension har gjort et stbrre Ind-

skud end ovenstaaende 3. og 7. Ar li cul udfordre, vente

det Overskydende med simple Renter fra den Dag af,

da Indskuddet er skeet, tilbage, og derhos et nyt efter

foregaaende 9. Art. indrettet Beviis paa den i Cassen

forblivende virkelig Indskuds -Summa. Hvorimod de

Andre, der ikke har betalt saa meget, som ifblge Cas-

sens nye Indretning til den tegnede Pension behbves,

kun gives Forsikkring paa aaa stor Pension, som deres

efterlevende Hustrue, i Forhold af begge Ægtefolks

Alder, efter foregaaende 3. og 7. Art. imod det gjorte

Judskud kan tilkomme. Men skulde de forlange samme
Pension, som imod det gjorte Indskud efter forrige Ind-

r°tning kunde ventes (hvorom de sig, inden 6 Uger

efter denne Fundations Bekjendtgjbrelse, ved Directionen

nave at melde), skal dem saadant bevilges, imod at de

fortovet til Gassen erlægge det, som mangler i deres

f°rsle Indskud, med simple Benter fra den Dag af, da
det er skeet. Og da ellers de siden den 3. Martii a. p.

Udskrevne Interessenter ikke alle, efter ovenanfbrte

Reskripts. Tilhold, have beviisliggjort deres og Huslrues

^der, saa erindres og advares Enhver, hvis Lbfte derom
eridnu er uopfyldt, de manglende Bevisligheder, inden
sex Uger efler denne Fundalions Bekjendtgjbrelse , til

TVu,rectionen at indsende, saafremt han ikke vil under-

kaste sig den Uleilighed, at hans gjorte Indskud agtes

for ugyldigt, og de betalle Penge ham eller hans År-

inger uden Renler tilbageleveres. — b) Kan alle bv-

rjge Interessenter med fuld Tillid vente, at, naar de

derefter ved Dbden afgaae, deres efterlevende Hustruer

«T> il. ' 'h ' 12-': UiÅ,ti •
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.1775. eller Bom, for hvilke de have gjort Indskud, da, i Fblge ,

0. August, af Vores nu salige Herr Farfaders kongelige Forsikkring

og Garanlie, skal uden nogen Afkortning nyde i aarJig

Pension hvis dem efter meerbemeldte Casses hidindtil

værende Indretning tilkommer og belovet er; ligesom

og de allerede afgangne Interessenters efterladte Enker

eller Bbrn fremdeles, de Fbrste saa længe de leve og

forblive ugifte, og de Sidste indtil de fylde deres 24.

Aar, uden Afkortning skal nyde de dem belovede og

hidtil betalle aarlige Pensioner. — c) Dersom nogen af

bemeldte i Militair-Pensions-Cassen optagne Interessen-

ters nuværende eller tilkommende Enker indlader sig

udi nyt Ægteskab, da forundes hende samme Ret, som

andre i nyt Ægteskab indtrædende Enker efter fore-

slaaende 12. Art., tilkommer, saa at hun, uden at noget

nyt Indskud for hende behoves, skal være befbiet til

igjen at hæve sin fulde Pension, om hun anden eller

tredie Gang bliver Enke; hvorimod hun og, ved hendes

andet eller tredie Giftermaals Fuldbyrdelse, ei videre

haver at vente, end den Pension, som til hendes Brvl*

lupsdag er forfalden. — d) Om nogen af de Interes-

senter udi den hidtilværende Militair- Pensions - Cassa,

som efterdags maatte blive eller allerede være blevne

Enkemænd, og indlade sig eller allerede have indladt

sig i nyt Ægteskab, herefter vil forsikkre sin sidste

Hustrue nogen Pension, haver hun samme at vente af

den nu oprettede almindelige Enke-Casse, imod* at han

opfylder hvis ovenstaaende Fundation paalægger Enhver,

som samme Casse vil tiltræde. — e) Vil nogen af Mi li*

tair-Pensions-Cassens hidtilværende Interessenler, eller

Nogen, som haver ægtet eller herefter maatte ægte en

af de forrige Interessenters Enker, forbedre deri hans

Hustrue forsikkrede aarlige Pension, da ansees han, saa-

vidt dens Forhbielse angaaer, som en anden udi den

almindelige Enke-Casse indtrædende Interessent, og for-

holdes med ham i alle Maader efter ovenstaaende nye

Fundation. — 23) Og da saaledes ved foregaaende Art.
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er foreskrevet og bestemt, i hvilke Tilfælde og Hen- 1775.

seender den hidtilværende Militair-Pensions-Casses første go; ^uimst.
og exlenderede Fundation af 22. Maji 1739 og 25. April

4740 endnu, saa længe nogen af de deri deellagende

Personer ere til, skal efterleves og iagttages, saa ville

i for det Ovrige bemeldte Fundationer og Alt hvis

°ui Militair- Pensions- Gassen anordnet er, saavidt det

ikke udi denne nye Fundation er igjentaget og stad-

fæstet, hermed aldeles have igjenkaldel og ophævet.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette, *

ligesom og alle de, som denne Vores Anordning under

Vores Cancellie-Segl tilskikket vorder, den paa behorige

Steder have at lade bekjendlgjore. Givet paa Vort Slot

Fredensborg den 30. Augusti 1775.

Testament, hvorved Jorden Kotamyrar legeres 25
-
SePtbr -

til Fattige m. m. Iiau3askri(Ja 25. Septbr. 1775.

— Testamentet er oprettet af Jon Benediktsson
,
Sysselmand i

Horder-Syssel, i Henhold til en ham og Hustrue meddelt Fa-

cultas testandi 18. April 1755. — Afskrift stadfæstet af Syssel-

mand Schulesen efter Originalen, som i 1821 var (og uden- -

tvivl endnu er) opbevaret hos Repstyreren i Helgastada Rep.

Uddrag, verificeret af Sysselmand Bjørnsen, indséndt til

kancelliet med Amtmand Stephan Thorarensens Beretning om
Donationer og Legater i Nord- og Oster-Amtet 9. August 1821.

Originalen er paategnet at være thinglæst i Mandtalsthings-

Retten paa Helgastabir 9. Mai 1776; jevnf. Johnsens Jar&atal

S. 301, med Anm ^ x ,

1 nafni drottins rams Jesu Christi. Eg Jon Benidix-

son, berandi daglega i npinu veika holdi teikn og merki

hins kalda dauba, fyrir gubs nåb ennnii heill ab rænu
og vitsmunum, en næsta hrumur ab heilsu og krbptum,

gjbri hénneb mitt teslament og sicustu råbslbfuu fyrir

Kier og mmu hiisi, eptir gublegri tilskipan, sem fylgir:

I fyrstu fol eg mina aurau sål i miskunar-skaut Jiess

lifanda gubs, mins himneska foburs og skapara, |)ess
fullviss i stbbugri tru, ab hann hana nibarsamlega rneb-

12*



180 Testament paa en Jord til Fattige.

4775. taki til sinnar dyrbar, fyrir Jesu Christi forJ)énustu.

25. Septbr. Mi'num andvana h'kama kys eg legstab i Mula kirkju-

garbi, nålægt mi'num salugu foreldrum, og er vili minn,

ab Htill legsteinn bekostist yfir moldir mmar. — En

hvab vibvikur })eim litlu fémunum, sem eg karin eplir

mig låta,
J)å er |)arum minn vili og si'basta råbslofun

sem fylgir:

1) Heimagarbsins Raubaskribu hjåleigu ebur heima-

land, Kolamyrar kallabar, 10 hundrub ab dyrleika, meb

landi å Hurbarbaki, liggjandi i f>6roddstabar kirkjusokn

og Ljosavatns Jn'ngsokn (ab fråskildum reka fyrir J)essu

landi, er ælib skal heirnajarbarinnar Raubaskribu eigin-

dåmur reiknasl), gef eg til fullkominnar eignar fåtækum

gubs volubum |)urfamonnum, sem bornir og barnfæddir

eru i Reykjadals hrepp af fr6mum og erlegum foreldrum,

meb svo moti: ab hofubstollinn skal alti'b standa orask-

abur, en renian og afgjaldib leggjast til forsorgunar

og uppheldis årlega joeim aumasta og naubstaddasta

Jmrfalimi i Reykjadals hrepp , einkum fbbur- Qg mébur-

lausu barni, ef til er. Jarbarinnar byggingarråb hafa

Reykjadals hreppstjorar ab ser ab' taka. og afgjaldinu

anvenda eplir åbur mæltu. — 2) Hér ab Raubuskribu

slandandi gubs hus, er eg eptir konglegri aliran. tillåt-

semi uppå minn eigin koslnab uppbyggt hefi, vil eg

standi 6raskab
;

i Jjeirri von, ef einhvernlima nokkur så

hingab settist, sem hefbi vilja og menning til ab låta

framQytja {)ar heilaga |)j6nuslugjorb; en nuverandi or-

riamenta og instrumenta vil eg ei J)arvib flækist uppå

ovissu, heldur anvendist lil annars, er naubsyn kann

utkrefja. — 3) Ileimilisfolks mins hjå mer innislandandi

fémunir vil eg ut takist af minu sterfbui, oafkorlabir,

sem til stendur, nefnilega: til Gubleifar Kolbeinsdotlur

og hennar sonar Benjamins Jonssonar 1 kyr. 12 ær, 1

hestur og |)arlil 1 hundr. i gildum aurum. — 4) Allar

abrar skuldir, sem bevisanlegar framvisast i minu sterf-

bui, J)å vil eg til J)eirra ut virbist allt })ab lausafé, sem
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b"io ab skablitlu missa kann, en hrokkvi ekki til, 4775.

l>å uppfyllis t |)åb uppå brestur meb jarbagozi. — 5) AUt 25- Septbr.

J)ab nu eptir kann verba, ab af teknum skuldum og
obru, eptir åbur mæltu, tekur kona min, Sigribur Jons-

dotlir,
til sin, og beheldur Jyvi, sem sfnum frjalsum og

loglegllm eigindom, eptir konunglegri aliran. bevilling

a ^ ^B. Aprilis 1755, og hagnytir ser J)ab ab ollu, sem
^ ez l hib kann, ser til forsorgunar og uppheldis, h'ka

tøa hun [)ab og testamentera til Jæss gobs manns, er

hun finnur fyrir gott, fyrir ærlegt og skikkanlegt upp-

heldi um si'na daga
,

og somasamlega utfor ab henni

°urtkallabri. — En minn trygbreyndan og trufastan æru-

VIu
j logsagnarann Bjorn Thomasson, til kys eg, ab gångi

k°Qu minni til handa meb råb og dåb, og sem oruggur

°8 trufastur curator leiti hennar hagnabar i J>vf hun
meo |)arf, me& hugheilum råbum, umsjén og hollum til-

^§um, hvar i m6ti hann hefir årlega ab uppbera sin

Curatoris-laun, eptir logum. — 6) Fyrir execulores }>essa

testamenti tilkjs eg klausturhaldarann Lauritz Scheving,

°S abur velnefndan logsagnara Bjorn Thémasson, hverir

*yrjr fullkominn betaling utvirbi af mi'nu sterfbui sem
h entugiegast j

)ao sérhverjum debitori tilheyra skal, og
yfir j)ab sem utsvarast skal, svovel sem hitt beholdna,
er kona min vibtekur, gjori eiaa greinilega forretning.
^ n fressa hérabs verbslegt yfirvald hefir ekkert ab be-
fatla sig nieb mitt sterfbu ebur eplirlåtna fémuni, heldur
^nasta

j)ei rj sem tøTft\ a f m^r eru commillerabir. Meban
rneb fullri rænu åskil eg ab standi i mi'num fnvilja

Pe-ssu testamenti ab umbreyta. frå ab (aka ebur vib ab

.

a
'

eP^ r minni eigin veljjoknan. Til stabfestu er
mUt nafn

°B signet, samt tilkvaddra votta undirskrifub
nofn, ab Raubaskribu J)ann 55. Septembris 1775.

Jon Benedixson.

So
(L S<)

erum
"
°m votlar ab åburskrifubum testamentis-gjornmgi

^ undirskrifabir, anno, die et loco ut supra.
6& Jonsson pr. Ingjaldur Jonsson.
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4775. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

SToktbT^ Biskop Finnur Jonsson, ang. Leien af Ogur

Kirkes Qvilder. Khavn 28 Oktobr. 1775. — I

Cancell. Brevbog for 1775, Nr. 1550, S. 1435.

P. M. Fra Sivert Olavsen paa Ogre ved Isefjord er

indkommen Ansbgning om Befrielse for at svare Smorleie

til Præsien af flere end 17 Qvilder, paa Grund af at

det fulde Anlal af 24 Qvilder, som efter Maldaga-Bbgerne

skulde tilhore Kirken, ikke mere existere; men som det

af Herr Stiflbefalingsmands og D. Hbiærv. derpaa teg- .

nede Erklæring fornemmes, at Proprietairen Magnus

Widalin ikke længere tilbage end 1761 skriftlig har til-

staaet Qvildernes fulde Anlal, og Mangelen altsaa ikke

kan tilskrives Biskoppens eller Provstens Forsbmmelse,

men at saadant ofte befindes at reise sig fra hemme-

lige Accorder fra Sælger og Kjbber i Begyndelsen, saa

bor billig Sivert Olavsen betale Præsten ved Oger Kirke
i

de halve Smbrleier af alle 24 Qvilder. og om han har

noget paa Kjbbet at anke, da holde -sig til Sælgeren;

hvilket De ville behage Vedkommende til Efterretning

at tilkjendegive. Cancelliet den 28. Oktobris 1775.

27. Novbr. Kongelig Resolution ang. Islands Fritagelse

for Stempletpapirs Brug. Christiansborg 27. Kfo-

veinbl". 1775. — I Rentekammerets Forestilling 4. Novbr.

' „ang. nærmere Anordning om det Stempletpapirs Brug udi

begge Rigerne for Aaret 1776 og fremdeles", som skulde træde >

istedenfor For. 23. Januar 1719, og som er emaneret under

27. Novbr. 1775, bemærkes, at uomendskjondt ikkun Finmar-

ken ved Forordn, om Handelstaxten af 25. April 1702, men

ei Island , Færoerne og Grenland , ved nogen aabenbar For-

ordning, og ikke heller nogen af disse Lande, være sig saavel

Finmarken som de bvrige, ved forrige Stempletpapirs-Forord-

ning have været undtagne fra det stemplede Papirs Brug : saa

har dog disse samtlige Lande derfor hidtil været befriede."

* Toldkammeret var og enigt i, at disse Lande, efter deres nær- *

værende Forfatning, fremdeles trængte til denne Fritagelse,
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hvorfor Rentekammeret udbeder kgl. Resolution derom, Msaa 1775.
°g hvad enten samme udi denne nye Forordning udtrykkeligen t-'Tt
skal exciperes , eller og forholdes som i forrige Tider , saa at

27
*
Novbr-

l*gen Exception der indføres, men ei heller nogen Forordning
hl disse Lande udgaaer, og samme fblgelig ei heller der finder

Sted." — Rentek. Danske Relat. og Resol. Prot. pro Anno
1575, 144

?
Nr. 135. Resolutionens Indhold er publiceret i Island

Ved Stiftamtmand Thodals Bekjendtgjbrelse
,
trykt i Althingsb.

l776
> Nr. xviii. 1, S. 40. — Uddrag.

1 Endelig approbere Vi allern

^| at Finmarken, Island, Færoerne og Gronland indtil
videre, som hidtil, blive fri for det stemplede Papirs
^ru

§; og som Forordningen ei udgaaer til disse Lande,
eUer der finder Sted, saa behoves ei heller derfor udi
Sarnme Forordning nogen Exception. Christiansbor
S,ot den 27. Novembr. 1775 2

.

(r

8

Forordning ang. Afskaffelse af Forkjobsret Decbr.

tø Strandet Skib Og Gods. Christiansborg 7.

pfccbr. 1775'*1

. — Publiceret paa Althinget 1776 og trykt
1 Althingsb> s A. Nr. V, S. 4-6. — SieU. Reg. 71, 897-898.
n^aUAftryk hos HopfTner. 1 Qvart-Forr. for 1775, S. 310—

> Schou VI, 136—137. — Genéral-Procureur Stampes Be-
ænkning og udkast trykt i hans „Erklæringer" VI, 447—450.

^ordning, angaaende at Ingen maa paastaae eller
U,eSne sig Forkjobs-Ret til -strandet Skib og Gods.

Vl Christian den Syvende &c. G. A. V., at Os
una"- er forebragt, hvorledes adskillige Jordegods-
e

'
Som det allern. er forundt at udove Forstrands-

Uelti^hed f

^
^ J 'or deres Grund, ere af den Formening, at

em uIhge, og iFolge deraf, tilkommer Forkjbbs-Rettig-

) Det Udeladte er Island uvedkommende.
*dh°Wet af. denne Resolution er meddeelt Stiftamtmand
hodal og Amtmand Stephensen ved Toldkammerets Skri-

veiser 6 Januar ^ copieb. Litr. R, Nr. 347, 348).
J *^ak. 4. Mai 1778.

alier

Eiere
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1775. hed til det strandede Skib, Gods og Vare, som Eicrne

7, Decbr. der paa Stedet lade bortsælge. Da nu saadan For-

mening og Paastand aldeles ingen Grund eller Medhold

haver i Vores Lov og Forordninger, som overalt ere

favorable for de ulykkelige Sbfarende, og directe strider

imod Vores allern Villie og Hensigt, som gaaer derhen,

at slige forulykkede Sbfarende i alle Maader skulle

hjelpes til rette, og, saavidt mueligt, fra videre Tab og

Skade fritages; saa have Vi allern. funden for godt,

hermed at anordne og befale: At, ligesom Vi Selv, i

Folge den Os tilkommende Forsirands-Rettighed, aldeles

ikke tilholde Os nogen saadan Forkjobs-Rettighed (uan-

v
seet samme, ved en eller anden afsagt og usvækket

Dom, maalte være Os forbeholden) og ikke heller ville

tillade, at de, som have Vores Forstrands-Rettighed paa

et eller andet Sted i Forpagtning, maa gjbre nogen

saadan Paastand; saa skal det og i Almindelighed være

Alle og Enhver, som Forstrands -Rettighed for. deres

Grund allern. er forundt, aldeles formeent og strængelig

forbuden, at paastaae eller tilegne sig nogen Slags For-

kjobs-Ret til de strandede og bjergede Effecter; der-

over de forulykkede Sbfarende hermed allern. tilstaaes

fri og uindskrænket Raadighed (dog at dermed forhol-

des efter Vores Told - Ordonnance og Forordninger om

conlrebande Vare, med videre derhen horende), saa at

de efter eget Behag kunde foVhandle, sælge og afhænde

dem til hvem de tinde for godt, og paa den Maade,

som de eragte at være mest fordeelagtig , derudi Vore

Amtmænd og bvdge Betjente, saavelsom de i Nærvæ-

reisen værende Proprietarier og alle Andre skulle være

.
' dem bebjelpelige og gaae dem tilhaande; Alt i Fblge

Loven og Forordningen' om strandede Skibe og Gods

af 21. Martii 1705, som hermed igjentages. Thi byde

og befale Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd,

Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere, Laug-

mænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og

alle Andre, som denne Vores Forordning, under Vort
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Cancellie-Segl, tilskikket vorder, at de den paa beho-

rigé Steder, saavelsom af Prædikestolene, til Alles Ef-

terretning, strax lade læse og forkynde. Givet paa

Vort Slot Christiansborg, udi Vores kongelige Residentz-

Stad Kjobenhavn, den 7. December 1775.

Forordning om Ægteskaber i forbudne Led. u
-
Decbr

Christiansborg 14. Decbr. 1775 1

. — Publiceret paa

Althinget 1776 og trykt i Althingsb. s. A. Nr. xm, S. 28—33.
Siell, Reg. 71, 902b—904. Original- Aftryk hos Hopfiner. P.

petursson Hist. Eccl. Isl. S. 128-130; Qvart-Forr. for 1775,

S
- 313 -317; Schou VI, 138—140.

Forordning, at til Ægteskaber i forbudne Led skal

herefter, ligesom forhen, sbges Bevilling.

Vi Christian den Syvende &c. G., A. V., at som
vVved Vores under den 27. Decbr. 4770 udgivne For-

ening
^ i visse Tilfælde have tilladt- dem, som maatte

Veere béslægtede eller besvogrede, at indlade sig i

Ægteskab sammen, uden dertil i Forveien at sbge,
e

^
er behove nogen særdeles Bevilling; og det end

Mdere ved Forordningen af 3. April 1 774 er bleven
Alle og Enhver af de Blods- eller Svogerskabs-Forvandle.
Vls Ægteskab ikke udtrykkelig er forbuden i Guds

k°Y
, bevilget, at gifte sig tilsammen, uden dertil at

f°rskatle Vores særdeles Tilladelse; men Vi nu af vig-

og nie(j almindelige Bedste overeensstemmende

^
a»er have funden Os foranledigede til, ved at op-

æve
^bemeldte 2 da Forordninger, igjen at fornye og

ore
forhen i saa lang Tid uden nogen særdeles

rykkende By rci e i dette Fald værende Forfatning, saa-
es at ^ er fra nu af og herefter, paa samme Maade

°m forhen,
skal overalt udi begge Vore Rieer Danmark

b orge, af Alle og Enhver, som ville indlade sig i

Steskab udi de i Loven forbudne Led, dertil i For-

For., 23. Mai 1800.
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4775. veien soges og erholdes Vores særdeles Tilladelse. Saa,

Paa det at alle og enhver af Vore kjære og troe Under-

saatter kan være tilstrækkelig underrettede om, hvad

der i denne Tilfælde er tilladt
,

og hvad der er for-

buden, saa at ingen sig herudi med Uvidenhed skal

kunne undskylde, have Vi allern. funden for godt, her-

med udtrykkelig og tydelig at bestemme, saavel hvilke

af slige Ægteskaber herefter skal være aldeles forbudne,

som og hvilke der ikke uden foregaaende Tilladelse

maa indgaaes, og til den Ende hermed allern. anordne

og befale

:

1. At al Ægteskab skal herefter være og blive

aldeles forbuden: — 1) I Henseende til Slægtskab: —
a) Imellem Forældre og Bom og Borne -Bbrn og saa

fremdeles ned ad. — b) Broder og Syster, enten de

ere Heel- eller Halv-Sydskende. — c) Med Faster og

Moster og saa videre op ad. — 2) 1 Henseende til Svo-

gerskab. — a) Imellem Stiv-Forældre og Stiv-Bom, Svi-

ger-Forældre og Sviger-Bbrn og saa fremdeles ned ad. —
b) Med Heel- eller Halv-Broders Enke. — c) Farbroders

eller Morbroders Enke og saa videre op ad. — d) Af-

dbde Kones Faster eller Moster og saa videre op ad. —
Intet saadant Ægteskab bliver nogensinde tilladt, og

det uanseet Personerne, under Foregivende af Forlovelse,

maatte have sbgt Senu med hinanden, men Ivertimod

maa saadanne vente, at blive haardeligen straffede; til

hvilken Ende samtlige Præsteskab hermed alvorligen

befales, at, naar enten nogen af deres Menighed maalte

melde sig hos dem, for at ville indtræde i et saadant

Ægteskab, besynderlig med Broders, Farbroders eller

Morbroders Enke, eller og de ellers om et saadant

forehavende Ægteskab maatte blive vidende, de da

ikke alene alvorlig og eftertrykkelig foreholde Vedkom-

mende Sligt, men endog aldeles nægte dem Attest om

Forvandtskabet , med Betydning, at samme slet ikke

hjelper dem.
/



For. ang. Ægteskaber. 487

H. Derimod kan efter foregaaende Ansbgning ventes 1775.

hvilling til Ægteskab: — 1) Imellem Beslægtede: ^Bedn
a) Med Farbroder eller Morbroder. — b) Til alle de

0Vr'ge udi næstforegaaende 1. Arlikul ikke aldeles for-

budne Ægteskabe imellem Blods-Forvandte , indtil dem
'ttelusive, som maatte være i 3 dfe Led Hee Linie. —
2

) Imellem Besvogrede. — a) Med afdode Kones Fuld-

øer Halv-Syster. — b) Fasters eller Mosters efterladte

Mand. — c) Afdode Mands Farbroder eller Morbroder.

^) Til alle andre i næstforegaaende \. Artikul ikke al-

deles forbudne Ægteskaber imellem besvogrede Per-

soner, indtil dem iberegnet, som maatte være i 3 die Led
1Se Linie; og endelig — e) til Ægteskab imellem Per-

soner, som ere besvogrede i den anden Grad af Svo-

Berskab i den opstigende Linie, saasom imellem Stiv-
"

eNer Sviger-Sbn og Stiv- eller Sviger-Faders efterladte
anden Hustrue, imellem Stiv- eller Sviger-Datter og Stiv-
e^er Sviger-Moders efterladte anden Mand.

k
i alle disse tilladelige Tilfælde skal, ligesom tov-

G
? hos Os ansoges om Bevilling, og det saaledes, at,

Ved iflen derom i Vores Danske Cancellie indgivende

jogning, skal tillige altid folge en Attest med fra

gj
^ Sognepræst, tilligemed et Schema, som oplyser

^skabets egentlige Beskaffenhed og Sammenhæng,

7
1 ^° Tilfælde, hvor Nogen maatte sbge om Efter-

se else eller Moderation udi det for slige Bevillinger
'
n°rdnede Cancellie- Gebyhr, skal derhos tillige vedfoies

Attest fp

fI

1 ira vedkommende Ovrighed om Supplicantens

^
0rmuenhed. Thi byde og befale Vi hermed Vore
ever

> Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amt-
^ndj* Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borge-

Vor
°^ **aac*' Fogder °S a h"e Andre, som denne

ores Forordning under Vort Cancellie -Seisl tilskikket

p r
'

at ^e den Paa behbrige Steder, saavelsom af

°g fo
°lene '

ti! A1,es Efterretning, strax lade læse
skynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg, udi

/
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1775. Vores kongelige Residentz-Stad Kjobenhavn, den 14. De-

rr^T^r^ cembr. 1775.
14. Decbr.

-

1776. Forordning om Dansk Speciesmynt- Chri-

^TjanuarT Stiånsborg 2. Januar 1776 J
. Publiceret paa Al-

thinget 1776 og tilligemed vedfolgende Vægt-Tabel trykt i Al-

thingsb. s. A. Nr. xin, S. 22-28. — Emaneret igjermem Fi-

nance-Collegium. Original-Aftryk hos HopfTner. Qvart-Forr.

for 1776, S. 3-8 (Tydsk S. 8-13); Schou VI, 140—142.

Forordning, angaaende Danske Speciers Udmynt-

ning og Coursering.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at som Vi

have seet Os foranledigede ved de Misbrug, som med

den ringere Gourant-Mynt kunde være foregaaet, at

drage den for store Mængde af deslige Mynt udaf Cir-

culation ved de derom ergangne Anordninger af I.Maji

og 13. Julii afvigte Aar; saa have Vi ogsaa allern. været

betænkte paa at forsyne Vore kjære og troe Undersaattere

med saadan Mynt, der ikke kunde være nogen Uleilig-

hed underkastet, men endog til alle Tider have en

sikker og uforanderlig Værd i Udtællinger til Fremmede,

samt ved de nærmere gjorende Anordninger være frie

for • al svigagtig Omgang med Kippen og Vippen. —

Til den Ende ville Vi ved Vore Mynter lade udpræge

Species, hvormed ogsaa er gjort Begyndelse, som have

den Fordeel for Undersaatterne, at de i denne Mynt

bestandig eie en uforanderlig Sum af Hamborger-Banco-

Penge i Udtællinger til Fremmede, og af Courant i Be-

talinger til deres Medborgere. — I hvilken sidste Hen-

seende Vi herved allern. anordne og befale, *at en

Dansk Species Rigsdaler til alle Tider, saavel i Skatters

og Contributioners Erlæggelse til Vore Casser, som og

udi Handel og Vandel mellem Vore Undersaattere. samt

udi Banquen, skal gjelde, modtages og udgives for

') ophævet ved Plak. 19. Marts 1788.
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* Rdlr. 22 Sk. Dansk Courant. — Hvorefter da og alle 1776.

de Afgifter, som forhen ere paabudne i Species, udi 2. Januar.

Vore Riger og Lande, herefter og fra denne Forord-

nings Publication af, enten skal erlægges in natura udi

danske Species eller i Courant beregnes efter oven-

forordnede Værd af Species, saaledes, at for een Rigs-

daler Species, som in natura var at betale, maa er-

tagges 1 Rdlr. 22 Sk. dansk Courant. — For at for-

hindre de Misbrug, som af vindesyge Personer ofte

negaaes med fuldvægtige Mynters Udveining, samt For-

elskelse i deres Gehalt ved utilladelig Klippen, have

^ allern. anordnet, at ved Vore Casser ingen andre
end fuldvægtige danske Species skal modlages eller

Uc*gives, hvorfor alle Species saavel ved Indlægt som
Udgift af Vore Casser med behbriizen dertil indrettede

^gter blive opveiede. Og paa det at Vore kjære og

Undersaattere med lige Forsigtighed kan afværge alt

paa de udi Species modtagende Summer, lade Vi

^

aadan Foranstaltning fbie, at enhver Parliculier paa
steer- Kammeret i Vores Residence-Stad Kjbbenhavn,

SaT11
t hos Magistrater og Byfogder i samtlige andre Ste-

kun
Fe °^ Lande, ^or en fosisat Pris, skal

^ 6 feae tilkjobs deslige accurate og stemplede Vægler,

.

Iried danske Species, fra en Vs o" en heel Species,

vuu
felkr. paa engang kan veies, efter den hos-

mer
6

^ °Ver denne Mynts Vægt i forskjellige Sum-

j ee j

^or end videre at lette og befordre den For-

del
'

S0Itl
e Undersaatter med denne Mynt i Han-

en kunde
finde, skal det være Alle og; Enhver tilladt,

paa Vore M
selv

M ynter udi Kjbbenhavn og Allona, af dertil

m°d \

GreC* e ^°' v a1, ^ a(^ e udpræge danske Species,

hele 5
ynt ' Ldns Erlæggelse af 2 Sk. for hvert Stykke

Slykk
Pe°les

'
soni de lade slaae, og 2 Va Sk. for tvende

efiop«-

1 ^dve Species. Da Vi allern. ville ganske
efter]

Pegede danske Species staaende, hvoraf En-

„.
den Os tilkommende Slas-Skat. — Ydermere

raad af
wv"e Vore Mynter stedse have et For-
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4776. hver, mod indleverende Solv og Mynte-Lonnens Beta-

Januar, ling, strax skal erholde Species udvexlet, 9V4 Stykker

for Marken fiin efter Digelprove. — Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerund. have at rette og

forholde. Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever,

Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Baad, Fogder og alle Andre, som denne Vores For-

ordning, under Vores Finance- Collegii- Segl , tilskikket

vorder, at de den paa behorige Steder, til Alles Efter-

retning, strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort

Slot Christiansborg, udi Vores kongelige Residentz-Stad

Kjobenhavn, den 2. Januarii 1776.

' > [Vægt -Tarif.]

Kongelig Dansk Mynte-Vægt«
•

* *

VII
Mk. Lod. Qvt. Pf. Ess.

Va Species veier netto » » 3 3

1 3 3 1 o
,8V

2 — — » 3 3 3

3 — — » 5 3 2 15
2S

/

4 — — 7 - 3 2
g.'O«/

» 9 3
'

2

6 — — » 11 3 1 13
50

/

7 — _ V

» 13 3 1

_ '

» 15 3 1
,«»/

1 1 3 »

10 — — 1 3 3 »

11 — _ 1 5 2 3

12 — -r- 1 7 2 3 9
ioo/

13 — — 1 9 2 3 3
22

/

14 — — 1 11 2 2 4 3
«"/

15 — — 1 13
•

% 2 7 12*/

16 — — \ 15 2 2

17 — — 2 1 2 1

18 _ _ 2 3 2 \
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Kongelig Dansk Mynle-Vægt. 1776.

Mk. Lod. Qvt. Pf. Ess. S

• 259

19 Species veier netto 2 5< % » i6^r

.

20 — — 2 7 2 » 9253/

21 _ — 2 2 » 3«5
/

22 jL± — 2 11 . 1 3 ua7
/

23 — — 2 13 1 . 3

24 — ' — 2 15 1 3 1
200/

25 — — 3 1 \ 2

26 — *

3 1 2 641/

27 — — 3 5 V 1 46225/

28 _ — 3 7 1 1 '*'/

29 — — 3 9 1 1 4BB/

30 _ 11 1 » 1

4

250
/

40 — — 4 15 » 1 2-47/

50
,
_ .3 1 •7244/

60 _ — 7
•

6 2 1 12241/

70 _ 8 10 2 „238/

80 Li — 9

;

14 » 2 5 23ft/

90 .1 — 11 \ 3 2 10 23 -/

100 —
i

— 12 5 •2 2 15 2 -*/

200 _
1

1

Å
1

i 41199/

300 _ —
; 37 \ » 1

3

16S
V

400 4. AQ Ru M åo 4 G) 1.19/

500
fil k

1 I 4 109/II /

600 _ — 74 2 )) 4 40™/
700 ... — 86 7 3 » 949/

800 — 98 13 1 3
900 _ — 111 3 » 2 6 24b/

1000 — 123 '
8 3 1 5- 18

/

fndfodsretten. Christiansborg 15. Januar 1776 15 Januar,

iceret den 29. Januar 1776, men ikke bekjendtgjort

^
e^o*

15
'
Febr

* 1776
> Jevnf- Aliordn. 17. Novembr. 1786,

* o.

•

I
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1776. paa Althinget. Original i Geheime-Archivet. Original-Aftryk

15. Januar. 12 Sider i Imperial-Qvart, hvilket ogsaa forudskikkes Qvart-

— . Yorv. for 1776, med særskilt Sidetal; Schou VI, 143-151,

hvor ogsaa anfores nogle fisland uvedkommende) Punkter af

Cancell. Breve 30. Marts 1776, hvorved noiere Bestemmelser i

i enkelte Poster af Indfodsretten, givne i Cabinets - Ordre 18. !

Marts 1776, bringes til Collegiernes Kundskab;' det der under .

Litr. A anforte Brev til Stiftamtmændene i Danmark og Norge

m. fl. er ikke sendt til Island.

Indfodsretten, hvorefter Adgang til Embeder i Hans

Majestæts Riger og Lande forbeholdes alene de indfodte

Undersaatter, og dem, som derved lige agles.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. at det har

længe været Vor Beslutning, ved en Grund-Lov under

visse og fornodne udtrykkelige Indskrænkninger al fast-

sætte, at alle Embeder i Vore Stater, Hof-, Geistlige,

Militaire og Civile, af stor eller liden Betydenhed, ei

kunne eller skulle gives til andre end indfodte Landets 1

Bom, og dem, som dermed lige kan agtes; Billigheden

selv vil, at Landets Born skal nyde Landels Brod, og

Fordelene i Staten falde i dens Borgeres Lod. Alle

Tiders Erfaring har og lært, at i et Land, hvor Ung-

dommens Opdragelse besorges, mangler aldrig duelige i

Folk, naar Regenten soger dem. Ogsaa kan Vi med

Fornoielse kalde for Tankerne Vores Fædrenelands

Historie, fordi den kan af alle Stænder fremvise Mænd,

som have tjent, æret og reddet Landet, og med den

ædleste Beslutning til deres udodelige Berommelse op-

offret sig for Kongerne, Vore Forfædre, til at herlig-

gjbre eller handlhæve deres Regimente. Derfor have

og Kongerne ommeligen elsket deres Folk, og igjen
!

haft paa dets tillidsfulde Kjærlighed de stærkeste Prø-

ver, altid tilrede, naar de have været mest fornodne

og Tiderne hoist farlige. — Alle disse Betragtninger

have fodt og vedligeholdt hos Os det Forsæt, ved en

hoitidelig og uforanderlig Anordning at forsikkre Landets

Born Landets Embeder. Thi omendskjondt Staten bar
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haft, og Vi endnu i Vores Tjeneste have Fremmede, 1776.

der med en priselig Nidkjerhed have tjent, og den Dag 15. Januar.

1 Dag er, til Vores fulde Fornoielse, tjener Os og Sta-

ten, kan Vi dog ikke andet end fdlge Billigheds, Kjær-

^gheds, ja Samvittigheds helligste Lov, naar Vi, efter at

have gjort, og videre at ville gjore gode Anstalter til

Vores egen Ungdoms Duelighed, nu i saa landsfaderligt et

^»emed byde og befale:

1) Det skal fra denne Lovs Dag af agtes som
en nodvendig Egenskab til at faae i Vores Riger og
Lande Embeder og Tjenester, af hvad Navn nævnes
kan, være sig ved Hoffet, eller i den geistlige , civile

°S militaire Stand, at Personen er fod i Vore Stater,
e"er af saadanne indfodte Undersaatler, som paa Reiser
eller for Vores Tjenestes Skyld kunde være ude af

Landet. Til den Ende skal alle Vore Collegier eller hvo
u l Os Forestilling gjore om Embeders eller Tjenesters

besættelse, ligesom og alle 'Andre, • der have Ret til

al udnævne til nogen Tjeneste i Staten, under Vores
^naade nbie agte paa, ikke at forcslaae andre end
at*ske, Norske og Holstener, eller hvem derved lige

uJt^'
°^ * ^esk'kkelser, Breve °§ Bestallinger skal

r>^keligen indfores, at Personen har de Egenskaber,
efter denne Vores uforanderlige Anordning ere

isatte.
2 \ y yed ln(j f(j( i te ska j agtos alle de,

en ^9. Januarii 4776 allerede ere i Vores og Sta-
V1 rkelige Tjenester og Embeder, skjont de ikke

6re ff\Ai

vider
1 Y°re Lande

*

— 3
)
Lige ved Indf5dte skal

agtes og ansees alle de af fremmed FodseL som
allerede

tøaal
'

°^ besidde, e^er nerefter ved Arv, Gifler-

c//
1

,
'

e^er paa anden lovlic; Maade komme i Be-
^Udelse p j

°

det •

ordegods eller andre faste Eienclomme, i

nundste af 30000 Rdlrs. Værdie, være sig complette

Eienl
1 anmark

>
Jern" eller andre Værker og

tager
* Norge

'
Jordegodse i Holsteen, samt Plan-

Paa Vores vestindiske Oer, eller og erhverve sig,

13
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4776. i det mindste til 10000 Rdlrs. Værdie, Gaarde eller

15. Januar. Fabrikker i Vores danske , norske og holstenske Kjbb-

stæder, ligesom og Manufaclurer og Fabrikker paa Lan-

det, hvor samme findes og tillades; dog at disse Eiere

ved lovgyldige Beviser klarligen godtgjore, at Eiendom-

mene ere dem selv, saavidt denne Sum angaaer, til-

horende. — 4) Lige ved Indfodte skal fremdeles agtes

de Fremmede, som bosætte sig, og blive her i Landet,

og ved rene og gyldige Beviser lægge for Dagen, at

de eie og have staaende i Vore Compagnier eller anden

Vore Rigers Handel 20000 Rd. — 5) Lige ved Indfodte

skal endelig agtes: a) de Lærere, som fra fremmede

Stæder kunde indkaldes til Vores Universitet i Kiel, til

St. Petri Kirke i Kjobenhavn , til Missionen i Tranque-

bar, eller og til de i Vore Stater værende reformeerte

Menigheder, samt b) de fremmede Fabriqueurer, Konst-

nere og Mestere, som til et og andet nyt Anlæg eller

Indretning kunne i Vore Stater behoves. — c) Hver-

vinger vedblive, som hidtil; de sig ved Tapperhed 1

Vores Tjeneste udmærkende Under- Officierer og Sol-

dater forbeholde Vi Os at belbnne. — 6) Alle Fremmede,

som efter ovenstaaende 2., 3., 4. og o. Arlikle skal agtes

og ansees lige ved Indfodte, og nu ere i Vores Lande

eller i Vores Tjeneste, have inden et Aar fra denne

Anordnings Bekjendtgjorelse at indkomme til Vores

Danske Cancellie med deres allerund. Ansbgning, at

dem Naturalisations -Brev maa forundes, saafremt de

ikke allerede have det, hvilket og for disse gratis sk^

udstedes. Alle de, som ikke iagttage eller gjbre dette,

blive af Os uden Forandring at ansee, som de, d eI

selv have udelukt sig fra den Adgang til Embeder, V1

her havde tiltænkt dem. — 7) De Fremmede, som her-

efter ankomme i Vore Lande, og i Overeensslemnielse

med 2., 3., 4. og 5. Artikle kan vente sig Indfods-Ret;

have allerund. at sbge mod de sædvanlige Afgift erS

Betaling Naturalisations-Brev. forend de lige med lW^r

fbdte maa haabe sig Veien aabnet til Embeder.
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8) 1 Henseende saavel til Vore Pager, som lil Gadet- 1776.

terne ved de tvende militaire Etater, ville Vi, ligesom 15. Januar.

Vi og herved udtrykkeligen fastsætte, at intet Barn,

uden det, der er eller kan agtes for Indfbdt, skal og

tøaa dertil antages; fuldkommen forvissede om, at

Vores kongelige Huus vil til alle Tider med sine Pager

helligen fblge samme uforanderlige Regel, og i Almin-

delighed gjbre sig det til en kjær Lov, ikke ved Hoffet

af noget Kjon at anvende uden Personer, der ere eller

kan regnes for Indfodte, ligesom Vi og herefter vil have

alle Stifter og Klostere i Vore Stater forbeholdne ene

°B alene for Fruer og Jomfruer af Landets Indfodte

eller dem, som derved lige agtes. — 9) Alle de Frem-

mede, som ikke efter foreslaaende 2., 3., 4. og 5. Art.

kan eller skal ansees lige ved Indfodte berettigede til

Forfremmelse og Embeder, have dog lige med dem
fuld Frihed til at boe og nære sig i Vore Riger og

Lande paa alle de Maader, som Vore Love og Forord-

finger det tillade, og hidtil tilladt have, og der at nyde
a

' den Skyts og Agtelse, som Enhver af en christelig

°S mild Regjering kan efter sin Stand vente, ligesom

°S deres her fbdte Born, naar de her i Staten forblive,

tilhobe skal agtes og ansees fuldkommen for Indfodte.

Ogsaa udelukker ikke denne Vores Anordning nogen i

s,t Laug eller Amt fra at blive i sin Orden Laugets

Oldermand, Forstander eller andet saadant. — 10) Da

denne Vores her bekjendtgjorle Villie og Anordning er

grundet i den uforanderlige Retfærdighed og i det na-

turlige Baand, som Arve- og Enevolds- Kongerne her i

Riget have med deres Folk: saa ere Vi overbeviste

em, at Regenterne stedse vil fblge samme Tænkemaade,
eg derfor erklære Vi denne Vores Anordning for en

uforanderlig og ubrbdelig Lov i Riget, den Vi som
Konge og Fader paalægge alle Vore egne Descendenter
fligen at fblge, og aldrig at vige fra, med mindre et

saadant hbistbetydeligt g for hele Staten sær vigtigt

enkelt Tilfælde
, som al menneskelig Forsigtighed ikke

13*
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4776. kan forudsee, skulde indtræffe, der kunde gjore en

""jj^^T Undtagelse i denne Grund-Lov uomejengelig nodvendig,

hvilket dog i saadant Fald aldrig skal drage til Folge,
•

eller svække denne Anordnings Kraft og stedsevarende

Virkning. — Af samme Omhue for Vores Fædrene-Folk,

og for at handthæve det i den naturlige Bet, som Vi

ved denne Vores Lov have villet fasisætte, have Vi

bedet Vores elskeligste og eneste Broder Hans konge-

lige Hoihed Arveprindsen at udstede for Sig og sine

Descendenter en Forsikkrings - Aet, at, om Arvefolgen

skulle engang efter Guds Villie komme til den anden

Linie i Vores Haus, denne naturlige og billige Lov da

ligefuldt skal være og blive en Grund-Lov: hvilken Aet

og Vores kjære Herr Broder med stbrste Fornoielse

haver under denne Dags Dato udstedet, og hensendt

til Bevaring i Vores Archiv. Ligesom Vi og ville, at

tvende af Os Selv underskrevne ligelydende Originaler

deraf skal ved Konge-Loven henlægges. Thi byde og

- befale Vi hermed Vore Gollegier, og dem, som i fore-

gaaende i. Artikel ere nævnede eller derunder for-

staaes, nbie at vaage over denne Lovs Iagttagelse, og

omhyggeligen at vogte sig for sammes Overtrædelse.

Givet paa Vort Slot Christiansborg, udi Vores kongelige

Residentz-Stad Kjbbenhavn, den 45. Januarii Anno 1776.

Januar. Kongelig Resolution ang. Saltværket i Island.

Christiansborg 15. Januar 1776 1
. — i Toldkam-

merets Forestilling 16. Decembr. 1775 berettes om de Foran-

staltninger, som vare fbiede ved Saltværket; det til 1774 Aars

Udgang virkede Salt opgives til 94 Tdr. 4Va Pot, og fra 1.

Jannar til nit. August 1775 til 98 Tdr. 2 Skpr., eller, beregnet

å 2 Rd. Tonden, 196 Rd. 48 Sk., hvorimod Saltkogernes Lbn-

ning i samme Tid var 100 Rd. 937: Sk. — Efter Planen skulde

Saltproductionen kunne gaae til 14 å 16 Tdr. maanedlig. Med

Hensyn til Qualiteten var det godtgjort, at den med islandsk

') kgl. Resol. 17. Februar 1777
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Salt virkede Torsk havde haft bedre Udseende end den i 4776.
fransk Salt nedlagte, og det ansaaes for at have givet bedre 15. Januar.
Prove ved Fisksaltningen, end det almindelig brugte spanske.

«Saavel til Huusbrug som Kjo'dsaltning er dette indenlandske

Salt ligeledes befundet meget godt, og i Handel ligesaa af-

sætteligt som det norske." — For at spare Bekostninger ved

Foustager, havde Kammeret accorderet med Handels-Directionen,

at modtage Saltet som Styrtegods for 2 Rd. Tonden. Paa
den anden Side var der foreslaaede nye Indretninger ved Vær-
ket

, for at sætte det i fuldkommen Stand
,

og det fandtes

nbdvendigt endnu at sende Kunstmester Walter til Island for

at forestaae disse paatænkte Indretninger, hvilket indstilles til

kongelig Approbation. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-

Toldkammers „Islandske, Finmarkske &c. Forestillinger for 1775

og 1776," 23, Nr. 12 ; jevnf. J. Erichsens „Forberedelse" til

Olavii Reise, S. clxxvi.
V

Vi approbere allern. de heri meldte, i Henseende

til Saltværket paa Reykenæs ilsland af Kammeret foiede

Foranstaltninger, hvorved tildeels Udsalget af det paa

bemeldte Værk virkede Salt er bleven afhandlet med

Handels-Directionen saaledes, at samme lader modtage

Saltet som Styrtegods ved Værket, mod 2 Rds. Erlæg-

gelse for hver Tdnde efter justeret Saltmaal, tildeels

ogsaa tvende nye Kogehuse til Saltværkets Fornoden-

hed ere bleven opfbrte. — Ligeledes tillade Vi og

allern.
, at de paa Materialiernes og Redskabernes Ind-

kjob og Transport samt Husenes Istandsættelse med-

gående Omkostninger af Vores Casse maa bestri-

des, samt at en i Tommer- og Snedker - Arbeide

ovet Person maa næstkommende Sommer sendes over
l, l Værket, for at gaae de tvende derværende tilhaande

ved de endnu forehavende Bygningers og Indretningers

Fuldfbrelse. — Endelig er det og Vores allern. Villie,

al Kunstmester Walter i tilkommende Sommer iejen

skal oversendes til meerberneldte Saltværk, for tillige

m ed Værkets Inspecteur engang for alle at overlægge
AH, hvad der maatte findes fornodent til sammes fuld-

komne
Istandsættelse, og kan de til denne Reise med-
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4776. gaaende Bekostninger af Vores Casse godlgjbrcs. Chri-

it^T^^" stiansborg den 15. Januarli 1 776 ^
15. Januar.

2o. januar. Toldkammer-Skrivelse til fStiffamtniancl Thodal,

ang. Opmuntring til Agerdyrkning. Khavn 20.

Januar 1776. — Kammeret anseer det ubetimeligt, saa-

længe Magnus Jonsson, der havde lært Agerbrug paa Born-

holm, ikke var bosat, at tilstaae ham Understøttelse, men naar

han har faaet en bekvem Gaard , loves ham 25 Rd. til Hjelp

til hans Bosættelse, og videre passende Understøttelse ; en lig-

nende Hjelp under samme Betingelser loves Bjørn Bjørnsson,

der havde reist paa Agerbrug i Norge, og befandtes af Stit't-

amtm. , der examinerede ham , at have ligesaa god Kundskab

om Agerbruget som den anden. Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 352.

27. Januar. Cancellie Skrivelse til Stiftamtmændene i

Danmark, ang. Fiskeres Befordring. Khavn 27.

Januar 1776. — At da det Mandskab, som antages paa

den vestlige Side af Hertugdømmet Slesvig og i Jylland til at

fare med de for den almindelige Fiskefangst-Etablissement til

Island og Grønland udgaaende Skibe, nødvendig maa være i

Khavn for den største Deel i Februarii Maaned
,

og for en

Deel senest i Begyndelsen af Martii Maaned hvert Aar, for at

besørge Skibenes Tiltakling, og disse Folk, som aarlig vil ud-

gjore et anseeligt Antal, altsaa ikke kan oppebie den Tid, at

de kan betjene sig af Skibsleilighed, som den mindst bekoste-

lige, men nødes til at tage over Land, hvilken Reise vilde være

til stor Bekostning for Etablissementet, om de skulde være for-

bundne til at tage "Vognmands-Vogne, da Omkostningerne der-

paa falde samme til Last: — saa tilmeldes vedkomm. Stift-

amtm. , at det omtalte Mandskab maa være fritaget for den

Forbindtlighed , at betjene sig af Vognmandslaugenes Vogne

til Befordring paa bemeldte Reise, og dennem derimod tilladt

at betjene sig afBorger- og Bønder-Vogne efter deres Bekvem-

melighed, hvilket saavel Amtmændene, som andre Vedkom-

') Communiceret Handels-Directionen ved Toldkamm. Skriv

31. Januar 1776. Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 391.
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mende i Siellands Stift til Efterretning skulde bekjendtgjores. 4776.
Cancelliets Brevbog for 1776, Nr. 136, S. 132-133. Uddr. —
hos Fogtm. VI. 1, 627. 27' Januar,

Plakat ang. Legitimation med Hensyn til 15. Febr.

Indfodsretten. Christiansborg 15. Februar 1776.
— Ikke publiceret i Island. Siell. Reg. 72, 43*—44. Original-

Aftryk hos HopfTner. Qvart-Forr. for 1776, S. 15—17 (Tydsk

22. Febr. S. 17-19); Schou VI, 151-152.

Plakat, angaaende hvad de, som sSge Betjeninger,

eller derpaa udgive Bestallinger, i Henseende til Indfbds-

Betten have at iagttage.
.

Vi Christian den Svvende &c. G. A. V., at efter-

som Vi ved Indfods -Betten af 15. Januarii sidstafvigt

dens 1ste Artikul iblandt andet have anordnet, at alle

Vore Collegier eller hvo til Os Forestilling gjbre om
Embeders eller Tjenesters Besættelse, ligesom og alle

Andre, der have Bet til at udnævne til nogen Tjeneste

1 Staten, skal under Vores Unaade nbie agte paa, ikke

at foreslaae andre end Danske, Norske og Holstener,

•eller hvem derved lige agtes, og at i alle Beskikkelser,

Breve og Bestallinger udtrykkeligen skal indfores, at

Personen har de Egenskaber, som efter samme Vores

Anordning ere fastsal-te: — saa, for end videre at see

saadant iværksat og til Efterretning for alle Vedkommende,
have Vi allern. funden for godt hermed at byde og befale,

at alle de, som herefter hos Os Selv enten umiddelbar

eller igjennem noget af Vores Collegium sbge Befordring

lil Embede, skal i deres Memorialer anfbre enten som
todfbdfe deres Fbdscls-Sted, eller som Naturaliserede

deres Naturalisations-Brevs Dalum, saa skal og alle de,

s°m have Bet til at beskikke Nogen til noget Embede
eller Tjeneste i Vore Stater, være sig Geistlig eller Verds-
lig udi deres derom udstedende Breve og Bestallinger

udtrykkelig indfbre, at den af dem beskikkede Person
nar de Egenskaber, som udi Indfbds-Betten ere fast-

4
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4776. satte. Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have

5^Febr
^ rette " Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever,

Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,
Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores Pla-

kat under Vort Cancellie-Segl tilskikket vorder, at de

den paa behorigc Steder, til Alles Efterretning, strax

lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christians-

' borg, udi Vores kongelige Residentz-Stad Kjbbenhavn,

den 4 o. Februarii 4776.

2. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Tjenestekarles Credit ved Handelen. Khavn

2. Marts 1776. — Indholdet publiceret paa Althinget

1776 ved Stiftamtmand Thodals Bekjendtgjoreise, trykt i Al-

thingsb. s. A. Nr. xvni. 2, S. 40. — Isl. Copieb. Litr. R,

*I Anledning af en fra Sysselmand Lyder Gud-

mundsen i Skaptafjelds Syssel indkommen Beretning,

angaaende, at adskillige blandt Bbnderne sammesteds

havde ved Examination af forrige almindelige Handels-
—

Compagnies Restancer undslaaet sig for at ville svare

til den af deres paa Fiskerie udsendte Tjenestekarle

gjorte Gjeld ved Handelen, samt efter at herom er

blevet herfra corresponderet med den islandske, fin-

markske og færbiske Handels Direction, haver bem"
Direction ved Skrivelse af 8. Januarii sidsti. forlaneet,

at saadan Anstalt maatte vorde fbiet
, at Bbndernes og

andre paa Fiskerie paa Sonder- og Vesterlandet ud-

sendende Vindemænd, eller Tjenestekarle, maatte, for-

inden dem paa deres Husbonders Regning udborges

nogen Varer ved Handelsstederne , forevise enhver sin

Husbonds skriftlige Beviis, at han. haver Tilladelse til

at optage paa hans Regning hvis han nbdvendigen

maatte behove, samt at disse Beviser maatte desuden

være paategnede af Præsten i det Sogn, hvor Husbon-
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den er boende. Herr Stiftamtm. bliver altsaa herved

tjenstlig anmodet, at ville lade Alle og Enhver ved en

offentlig Bekjendtgjbrelse underrette om , at de ikke til

deres egen Skade forsbmme at medgive deres til Fi-

skerierne paa Sonder- og Vesterlandet udsendende

Tjenestekarle saadanne Beviser, som for er meldt, da

de i vidrig Fald ikke kunne vente, at bemeldte Tjene-

stekarle nyde nogen Credit ved Handelen paa disse

Steder , . ligesom og Biskopperne blive anmodede om,

at tillægge Præsteskabet de fornødne Ordres om Be-

visernes Paategning. Vestindisk- Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 2. Martii 1 776 ^

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 2. Marts,

ang. Pligtarbeide for Kongens Bonder i paakom-

mende Tilfælde. Kbavii 2. Marts 1776. —
tsl: Copieb. Litr. R, Nr. 437. - Uddrag. — [Kammeret vil for

Tiden ikke indlade sig paa at sælge den ved Sbbrud beska-

digede ode Jord L6nakot, men tilstaaer Bonden paa Deild

Godtgjorelse for Flytning afHusene ogOpfbrelse af Steengjærder],

— Og da det kan agtes baade billigt og nyttigt, at

alle de af Kongens Bonder, som boe inden Thingsognet,

komme til Hjelp med noget Pligtarbeide, naar enten

en Gaards Huse behbve at forflyttes, eller andet saa-

dant betydeligt Arbeide til Gaardenes Gonservation i

paakommende uventende Tilfælde, som Sbbrud og des-

lige, hvilket Beboerne ikke kunne ene afstedkomme,
skal foretages, saa maa vi tillige anmode Hr. Stiftamtm.,

a t ville for den fblgende Tid, naar dette Slags Tilfælde

tøaatte indtræffe, fbie den Anstalt, at Boygdens Beboere

Skrivelse til Cancelliet s. D., at tilskrive begge Biskopperne

i Island , at beordre Præsteskabet til at give de fordrede

Paategninger (Copieb. sst. Nr. 407) ; Communication om
Foranstaltningen til den kongelige Handels Direction s. D.

(Copieb. sst. Nr. 433).
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1 776. komme en saadan Trængende til Hjelp, ligesom og

"jP^fø^s Hr. Stiftamtm. da vilde bestemme Arbeidet efter fore-

findende Beskaffenhed, samt tillægge Landfogden (hvil-

ken De tillige vilde give Underretning om denne For-

anstaltning) Ordre til at forestaae Arbeidet og paadrive

dets hastigste Fuldforelse, paa det Bonderne derved

det mindste som muligt skulle forsinkes fra deres egen

Næring. — — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-

Toldkammer den 2. Martii 1776.

2. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand O. Stephensen, ang. Faarerogten

i Island. Khavn 2. Marts 1776. — ludholdet gu-

bliceret paa Althinget 1776 ved Bekjendtgj oreise Ira Stiftamt-

mand Thodal og Amtmand Stephensen, trykt i Althingsbogen

. s. A. Nr. XXI, S. 47-50. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 420.

Ligesom Kammeret maa bifalde de af Hr. Stiftamtm.

og Hr. Amtm. gjorte Erindringer ved de af Studiosus

Thoroddi indsendte Anmærkninger angaaende Faare-

Rbgten, saavel i Hensigt til Umueligbeden at fodre alle

Faar med Ho Vinteren over, som i Hensigt til Stederne,

hvor Faarehusene pleie at anlægges: saa kan- samme

og ikke have noget imod Hr. Stiftamtm 8
. og Hr. Amtm*.

Forsiage angaaende Faarehusenes Bvgningsmaade, samt

Bukkenes Alder, Valg og Behandling. Men da det vel

kan være at formode, at man deels ved de fra Sverige

forventende Efterretninger, hvorom man alt har indladt

sig i CorresponOence. deels og ved de i Island (gjorende

Forsog) efterhaanden (vil) opdage et eller andet mere,

som i denne Henseende kunde blive fornbdent at an-

ordne, saa haver man eragtet, at det for det forste

kunde beroe med at gjore Hans kgl. Maj 1 allerund. Fore-

stilling om denne Sag, hvorfor Hr. Stiftamtm. og Hr.

Amtm. alene vilde, i Kammerets Navn, i Kraft af den

samme allern. tillagte almindelige Befaling, at foranstalte

Alt det, som maatte findes nyttigt til Oeconomiens For-
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bedring i Island, indtil videre bekjendtgjore, som en 4776.

Politie-Anstalt til Alles Efterretning og Efterlevelse : 2. Marts.

1) At ligesom Forordn, af 12. Maji 1772, dens 4.

Art,, allerede i Almindelighed tilholder, at Faarehusene

skulle efterdags bygges stbrre og rummeligere end til-

forn, samt med Lufthuller paa Taget, saa skal det være

Sysselmændene, saavel overalt, som især paa de Steder,

der besættes med friske Faar, efter at de syge ere

efter Forordningen udryddede, alvorligen paalagt, ved

Hjelp af Repstyrernes Opsyn, nbie at holde over, at

alle nye Faarehuse herefter blive opbyggede videre og

hbiere, end de hidtil have været, saaledes, at et Huus

til 20 Faar skal i det mindste være 10 Alen langt, 6

Alen bredt, og Væggene 2V2 Alen hbie, og altsaa et

Huus til 40 Faar 20 Alen langt, 6 Alen bredt og Væg-

gene 2 til 3 Alen hbie indvendig, alt efter dansk Maal,

samt at der bverst i Taget gjbres 1 eller 2 Tuder, eller

Luftror, og derforuden en liden Aabning bverst paa

Bbren, og et Hul paa den anden Gavl: alt under Straf,

at betale 1 Rd. til Bbigdens Fattige, om Nogen bygger,

mindre Huse til det ansatte Antal afj^aar, samt at ned-

rive eller at ombygge de saaledes ulovlig opsatte, til

^et fasisatte Maal, dog at det bliver Vedkommende ufor-

meent, enten de ville bygge faa og store, eller flere

°g mindre Faarehuse, naar ikkun disses Hbide, Længde
og Brede, bliver, i samme Forhold som for er meldt,

rettet efter Antallet af de Faar, som derudi skulle ind-

li, ges. — 2) Da saavel Væxten og Uldens Godhed, som

°verhoved Faare-Artens Conservation, meget kommer
an paa Bukkenes Valg og Behandling, saa blive alle

Vedkommende i Island, som have med Faaredrift at

bestille, alvorligen erindrede, at anvende al Flid der-

Paa > at de til deres Hjorde udsbge saadanne Bukke,

som ere af bedste Art, hvorhen horer, at de ei alene

ere tykke og fore af Kroppen, samt af sund og stærk
Natur, men og have den meste, længste og bedste Uld,
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1776. samt den Farve, som helst pleier at give saadan en

2. Marts. Uld, som og at de aarlig sbge at ombytte dem, og ikke

bruge de samme det ene Aar som det andet, og over-

alt, at ingen Buk maa bruges til at bespringe Faar for

end i det andet, eller endnu bedre i det tredie Aar,

og overalt, at de Bukke, som bruges til Hjorden, for-

synes vel med Foder. — Det ellers af Hr. Stiflamtm.

og Hr. Amtm. foreslagne nye Skrift om Faarenes Be-

handling erkjendes vel at kunne blive onskeligt i sin

Tid, men synes dog at maatle beroe at lægge Haand

paa, indtil man forst har indhentet de agtende præli-

minaire Efterretninger om denne Sag, helst da man
skulde troe, at Vedkommende kunde for det forsle have

al den fornodne Oplysning herom, saavidt skee kan,

at anvende paa Behandlingen af deres Faar de Regler,

som allerede findes i Baron Hastfers paa Islandsk ud-

givne Afhandling om Faarerogten, især sammes andet

og tredie Capitul. Og skulde det endog kunne være

at frygte, at Almuen ikke kunde rettelig uddrage samme

til sin Anvendelse, vilde det være bedst, som det og

herved til Hr. Sliftamtm. oe; Amtm. overlades, at der

ved en eller anden kyndig Mand i Landet, og allerhelst

saadanne, som tillige maatte have tilstrækkelig Erfaren-

hed om Faare-Roglen, blev foranstaltet et kort Udtog

saavel deraf, som af hvad flere nbdvendige og nyttige

Iagttagelser han selv maatte vide i denne Sag, hvilket

Udtog da kunde trykkes der i Landet, da Kammeret

vilde godlgjbre de paa Trykken gaaende Omkostninger,

naar derover indsendes attesteret Regning. — Naar det

ellers blev nbiagtigen afbeviist, at nogle af Indbyggerne

havde besynderlig udmærket sig enten i de anbefalede

eller i andre Poster, horende til Faaredriftens Forbe-

dring, enten paa de Steder hvor Faaresygen ikke haver

været, eller som efterhaanden besættes med friske Faar,

kan saadanne gjbre sig Haab om at nyde nogen Præ-

mie eller Opmuntring, i Forhold til deres herudi ud-
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viste og troværdigen bevidnede Flid. Vestindisk -Gui-

neiske Hente- os General -Toldkammer den 2. Mariii

4776 ^

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 2. Marts,

ang. Control med Regnskabsvæsenet. Khavn 2.

Marts 1776". Indholdet publiceret paa Althinget 1776

ved Stiftamtmandens Bekjendtgjoreise, trykf i Althingsb. s. A.

Nr. xviii. 3, S. 41 — 425 jevnf. lignende Bekjendtgj brelse fra

Amtmanden den 24. Juli 1776, sst. Nr. XXIV, S. 62-63. -
Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 438. - Uddrag.

— — — For ellers at sætte Hr. Stiftamtm. saa

meget bedre i Stand til at kunne holde over det ved Kam-

merets forbcm" Skrivelse af 8. April 4775 foranstaltede

Opsyn over de kongelige Oppebbrselers Administration

der i Landet, og især for at De kan have den fornbdne

Control ved Landfogdens aarlig til Dem indgivende

Extract- Beregning over hvad denne har oppebaaret,

approberes herved, at alle Sysselmænd, naar de enten

paa Landsthinget betale, eller paa andre Tider tilsende

Landfogden deres Afgifter, skulle, foruden den til Land-

fogden derover indgivende, med det samme til Hr.

I en anden Skrivelse af s. D. (Copieb. Nr. 419) til de

samme Embedsmand, hvis Indhold af disse er bekjendt-

gjort i Forbindelse med den foranfbrte (Althingsb. 1776

S. 49) anmoder Kammeret Stiftamtm. og Amtmanden om,

at opmuntre til at fortsætte Forsbgene med Klipning af

Faarene, og raader til at begynde dermed „strax fra Faa-

renes fbrste Aar, da det ei er at vente, at de til næste

eller andet Foraar fælde deres Uld saa tidlig som andre

Faar, naar de den fprste Sommer ere blevne klippede, og

at de altsaa kunne den anden Sommer klippes i rette

Tid". Ibvrigt vil Kammeret afhandle med Handels-Direc-

honen om Forhbielse af Prisen paa god klippet Uld, naar

Forsbgene maatte faae god Fremgang.
2

) Toldk. Skriv. 12. April 1777, samt 31.

1779.

Marts og 27. Juli
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1776. Sliftamtm. indgive en ligelydende Fortegnelse, og der-

udi. specificere hver Summa især til enhver Casse, og

det hvor meget for det Aar , eller paa forrige Aars

Restants, samt hvor meget i rede Penge, ved Liquida-

tion, eller efter Anvisninger, af dem betales, da Land-

fogden bor, efter Fortegnelsen, meddele dem a parte

Qvitlering for hver Summa især, ligesom og Syssel-

mændene maae til Ur. Stiflamtm. indberette, naar Land-

fogden efter Landsthinget maatte paa dem udstede

nogen Anvisning. Saadan en Fortegnelse skulle og

saavel Klosterholdere og Ombudsjorders Forpagtere,

naar de directe til Landfogden betale deres Afgifter,

som og Handelens Kjbbmænd og alle Andre, der til

Afdrag paa nogen Afgift eller Skat sende eller betale

Noget til Land fogden, til Hr. Stiflamtm. indgive; til hvil-

ken Ende Hr. Sliftamtm. ei alene vilde lade denne ,saa-

ledes approberede Foranslallning offentlig publicere,

og derpaa i Landsthingsbogen til Alles Efterretning

indføre, men og, som vi ellers ikke paatvivie, paa det

noieste holde over at samme vorder efterlevet, lige-

som og Landfogden er herom fra Kammeret lillagt for-

noden Ordre, samt den islandske, finmarkske og fær-

oeske Handels Direction ligeledes anmodet, at tillægge

de efterliggende Kjobmæud Ordre om det samme, saa-

vidt dem kan vedkomme. Vestindisk-Guineiske Rente-

og General-Toldkammer den 2. Martii 1776 1
.

9. Marts. Gancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-

dal, ang Paategning paa Ansøgninger om Bevil-

linger m. v. Khavn 9 Marts 1776. — indholdet

for en Deel publiceret paa Ålthinget 1776 ved Stiftamtmandens

') Toldkammerets Skrivelse s. D. til Landfogden (Isl. Copicb.

Litr. R, Nr. 414) og til Handels -Directionen (sst. Nr.

432).
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Bekjendtgjorelse 16. Juli, trykt i Althingsb. s. A. Nr. xviii. 1776.

4, S. 42. — Canc. Brevb. 1776, Nr. 362, S. 376—377. —-~~-»

-

-

?r '^^r ;

l;

v s
9i Marts.

P. M. Da, Hr. Sliftbefalingsm. under 20. Maj i a. p.

er fra Gancelliet tilskreven. at ville, i de Tilfælde, hvor

Nogen fra Island sbger at nyde en Expedilion fra Gan-

celliet gratis, udi sin Paategning derpaa tillige melde,

om og hvorvidt Supplicanterne maatte være trængende

til at nyde det Omsbgte gratis; men her nu i afvigte

Host er indkommen en Ansogning fra Apolheker Jonsen

om Vielsebrev gratis med Gudfinna Gudlogsdatter, hvor-

paa ingen Paategning fra Hr. Sliftbefalingsm. findes,

formodentlig af Aarsag, at Ansbgningen ikke har været

Dem præsenteret: — saa er vel for denne Gang det

Forlangte gratis expederet og folger herudi indlagt, for

at tilstilles Supplicanten , men iovrigt maa man tjenst-

ligst anmode Hr. Sliftbefalingsm., at holde sig forberorle

Gancelliets Skrivelse af 20. Maji.a. p. eflerrettelig
,

og

til den Ende lade det Fornbdne deraf overalt paa Lan-

det til Alles Eflerretning bekjendlgjore
,

paa det Sup-

plicanterne kan vide i Forveien at vende sig til Dem
med Deres Ansbgninger, og ifald det for En eller An-

den maatte falde for besværligt, at faae sin Ansogning

i Forveien sendt til Dem for at paategnes, saavidt

deres Formue angaaer, holder man for, at Hr. Slift-

befalingsmand vel kunde finde en eller anden paalide-

lig Betjent, som De maatte have Fortrolighed til, og i

saa Fald kunde commiltere ham i Deres Sted til at at-

testere de Sogendes Fattigdom og Uformuenhed til at

betale Expeditionen. Cancelliel den 9. Martii 1776.

ToIdkammerSkrivelse til Stiftamtmand Thodal, 22. Marts.

ang. Indretninger til Fiskerie med Dæksfartoier.

Khavn 22. Marts 1776. — M. Copieb. Litr. R, Nr.

450.

Da det efter en her til Kammeret indgiven Ind-

beretning fra den islandske, finmarkske og færoiske
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1776. Handels Direction er fundet fornødent, at der, i Anled- *

2^Marts n *n^ a ^ nY e Anlæg af Hukkert- og Jagt -Fiskerie i

Island maa bygges to Huse, det ene ved Hvalore, til

Ophold om Vinterne for Jagternes Skippere og Styr-

mænd, og det andet paa den anden Side af Fjorden,

paa Jorden Langores Grund, for Eflerliggeren : saa maa

vi, efter Directionens Begjering, herved have Hr. Stift-

amtm. anmodet, behagelig at ville fbie den Anstalt, at

bekvemme Pladse til disse Bygninger maatte vorde

udviste, samt at der til det sidstbenævnte Huus for

Efterliggeren tillige maatte anvises saadant et Sted,
|

hvor der kunde haves fornoden Mol til Klipfiskvirkning.

Paa det ellers vedkommende Gaarders Opsiddere ikke

herved skal foraarsages nogen Fornærmelse, er Handels-

Directionen villig til at see hvad de derved kunde tabe

i Gaardenes Benyttelse efter Billighed godtgjort af Han-

delens Cassa, hvorfor og Hr. Stiftamlm. tillige vilde for-

anstalte, at disse Pladse ved en ordentlig judicial For-

retning maatte vorde udlagde, samt derved bestemt,

hvad Godtgjbrelse vedkommende Opsiddere derfor skulle

have, hvilken Forretning vi da ville udbede os tilsendt,

til derefter at kunne fbie de i denne Henseende videre

fornbdne Foranstaltninger. Jovrigt bære vi ikke nogen

Tvivl om, at jo Hr. Stiftamtm. lader vores forrige Skri-

velse, om 'at opmuntre Indbyggerne til at fare med

Fisker-Jagterne, være i bedste Erindring. Vestindisk-

Guineiske Rente og General-Toldkammer den 22. Martii

4776.

I

22. Marts. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Horstrafs Formildelse til Vand og Brod. Chri-

stiansborg 22.
1 MartS 1776. — Norske Tegn. XL,

765.

Christian den Syvende åc. V. S. B. T. Da Jon

saal. Registranten , men baade for og efter er Datum 28.
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Sivertsen, Bonde af Thingoe Syssel udi Holums Stift

paa Vort Land Island, som er gift, og en Tjenestepige,

navnlig Ingeborg Arngrimsdaatler, have udi indkommen

Ansogning, som Os er bleven refereret, allerund. be-

gjert, at de maatte blive fritagne for Lovens Straf, for

med hinanden begangne Hoer, da de ere yderlig fat-

tige, — saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i An-

ledning af saadan gjorte Ansogning, samt din derover

meddeelte Erklæring, allern. have bevilget, at de for

Lovens Straf for den af dem saaledes begangne For-

seelse maa være fritagne, imod at sættes paa Vand og

Brod, han i 14 og hun i 8 Dage. Derefter du dig

allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til Ef-

terretning at tilkjendegive.. Befalendes &o. Christians-

borg den 22. Marlii Anno 1776.

1776.

22. Marts.

Toldkammer • Skrivelse til Studiosus Olaus 27. Marte.

Olavius, ang Undersogelses-Reise til Ostfjordene

i Island. Khavn 27. Marts 1776 1
. - M, Copieb.

Litr. R, Nr. 465.

I Anledning af Hans her indkomne Skrivelse af 8.

Febr. h. a , be træffende videre .Undersbgning ang. Ad-

skilligt, som kunde, tjene til at befordre den islandske

Handel og Oeconomie, da kan Han vente at blive an-

tagen i saadant Oiemærke for tilstundende Sommer, til

at gjore dette Slags især til Undersogningen i de saakaldte

egentlige Ostfjorde indtil Langenæs inclusive, saasom
denné Deel af Landet hidindtil er mindst bekjendt;
Han haver altsaa at belave sig derpaa, saaledes, at Han
kan tiltræde. Hans Reise med det forste til Osteriandet

afgaa,ende Skib, dog maa Han i Forveien, og nogle
Dage forinden Reisen tittrædes, melde sig i Kammeret,

Marts, hvoraf man kunde antage, at 22. maaskee var en
Skrivefelt istédénfor 28.

) Instruction 22. Mai 1776.

*** 14
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4776. for at modtage sin Instruction og videre i samme Hen-

n^m^T^seende fornbdne Ordres. Vestindisk- Guineiske Rente-
27. Marts.

og General-Toldkammer den 27. Marts 4776.

28. Marts. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

begge Biskopperne i Island, ang. Forbud mod

Spedalskes Giftermaal. Christiansborg 28. Marts

1776. — Norske Tegn. XL, 765b-766; Uddr. hosFogtm.

VI. 1, 634.

Christian den Syvende &c. V. S. R. T. Af en fra

dig, Stiftbefalingsmand Thodal, tilligemed Os elsk. Amt-

mand Ole Stephensen til Vores Vestindisk - Guineiske

Rente- og General-Toldkammer indkommen, og derfra

til Vores Danske Cancellie remitteret ^Skrivelse,, er Os

allerund/ bleven refereret, at, som der paa Vort Land

Island undertiden sammenvies saadanne Personer, som

ere purfattige, have været dovne og unyttige Lemmer

og siden blive Publico til Ryrde, da Manden under-

tiden overlader Kone og Rom til Retlerie, og selv giver

sig andensteds i Tjeneste, ligesom og undertiden Nogle,

som ere angrebne af Spedalskhed, paastaae at indlade

sig i Ægteskab, hvorfor i Almindelighed Intet er fore-

skreven, saa vilde det have sin Nytte om derudi blev

gjort nogen Indskrænkning. Thi give Vi eder hermed

tilkjende, at Vi, i Anledning af det derhos gjorte For-

slag, allern. have funden for godt, at de paa bemeldte

Island, som maatte være angrebne af Spedalskhed,

elier havde Kjendemærke dertil, aldeles ikke herefter

maa gifte sig, og at det til den Ende alvorlig skal for-

bydes samtlig Præsteskabet der paa Landet at vie No-

gen, som med saadan Svaghed er behæftet, eller har

Kjendemærke dertil, alt under den Straf som i Forordn,

af 3. Junii 1746 om et og andet i Ægteskabssager der

paa Landet, dens 2. Artikel, er anordnet og fastsat. —
Derefter I Eder allerund. have at rette, og herom den

fornbdne Anstalt at lade foie, samt Os ellers at indbe
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rette, at I denne Vores Ordre have bekommet. Befa- 1776.

lendes &c. Christiansborg den 28. Marlii 1776.
^Tlilarts"

Reskript til Stiftamtmand Thodal, ang. Ind- 28. Marts.

forelse af Forordningen for Norge om Odels-

retten. Christiansborg 28. Martii 1776. —
Norske Tegn. XL, 764b—765. Uddr. hos Fogtm. VI. 1, 634.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Af din

til Os under 22. Augusti a. p. indkomne Forestilling

have Vi allerund. ladet Os referere, at der paa Vort

Land Island forefalder jevnligen Trætter angaaende

Odelsretten, hvorudi de rette sig efter Vores Norske

Lovs Forskrift, hvilket foraarsager Ulejlighed. Thi give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter dk derhos gjorte

Forslag, allern. have funden for godt, at den for Vort

Rige Norge under 14. Januarii 1771 udgangne Forord-

ning, ang. Odelsretten og dens noiere Bestemmelse,

skal indfbres paa bemeldte Vort Land Island, til hvilken

Ende Vi herhos lade fdlge Exemplarer af bem te For-

ordning til almindelig B ekjen dtgj oreise og allerund. Ef-

terlevelse; og haver du til Os at indberette, at du

denne Vores Ordre haver bekommet. Befalendes &c.

Christiansborg den 28. Martii 1776.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 30. Marts.

aT1g- ny Besigtelse af det kongelige Jordegods i

Skaptafells Syssel. Khavn 30. Marts 1776 \ —
t*a Kammeret anseer det for godtgjort, at den ifolge kongelig

Resol. 5. April 1774 af Laugmand Bjorn Markusson og Land-
foged Skuli Magnusson udforte Forretning over Thykkebæ og
Kirkebæ Klosters samt Fltfgu Jorder, ikke var paalidelig (hvor-
paa flere EXempler anfores), saa at den deri givne Beskrivelse

°g Vurdering af Jorderne meentes at staae tilbage for den af
1769: — 8aa anmoc]es Stiftamtmanden om, paa den Maade

kgl. Resol. 28. April 1777.

14*
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1776. han maatte finde bedst bekvem, at beordre et Par tilforlade-

lige Mænd til at gjore „en efterretlig Besigtelse over disse

30. Marts. Q0(̂ ser
»

?
men at ^t ej agtes raadeligt , at Sysselmand Lyd

Gudmundsen bliver betroet noget af Vigtighed ved denne nye

Forretning", da Kammeret troede at have Grund til at slutte

af hans foregaaende. Handlinger i Sagen, at han <<ikke er saa-

ledes uinteresseret, som man kunde finske". — Isl. Copieb.

Litr. R, Nr. 473.

so. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang. Uldengodsets For-

arbeidelse. Khavn 30. Marts 1776. - isL Copieb.

Litr. R, Nr. 479.

Uagtet alle de i de fremfarne Tider og nu sidst af

Rentekammeret ved Circulair-Ordre til samtlige Syssel-

mænd i Island af 24. April 1773 (hvoraf en Copie alle-

rede forefindes ved Stiftet) fbiede Foranstaltninger om

Enkellbaands- Godsets forsvarlige Forarbejdelse,- saavel

i Hensigt til sammes anbefalede Vidde og Længde efter

Octroyen og Taxten, som og i Hensigt til Boniteten,

, haver man af nærværende Handels-Directions Besværing

til Kammeret af 12. hujus meget ugjerne maattet for-

nemme, at sammes uforsvarlige og saa idelig paaklagede

Forarbeidning, fornemmelig i Hensigt til Storreisen og

Dannelsen, endnu vedbliver paa de fleste Steder i Is-

land. Kammeret kan i denne Henseende ikke andet

end bifalde Handels-Directionens herom yUrede Tanker,

at nemlig det bedste Middel til at see Saadant fore-

bygget, vil blive dette, at Sysselmændene ei (alene) al-

vorligere end hidindtil er skeel tilholde Almuen uvei-

gerlig at forarbcide dette Slags Uldengods efter de dertil

indsendte Modeller og Prover, men og siden, for at see

saadan deres Foranstaltning vedbbrlig handthævet. noie

iagttage; at de intet Uldengods" modtage af Almuen i

kongelige Skatter og Afgifter, uden hvad der findes at

Være overeensstemmende med forbemeldte Modeller

og Prover, da de ikke kunne vente, at Noget af saadant,
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som ikke er forsvarligt, bliver i Handelen modtaget,

efterdi Kj bi)mændene er fra Handelens Side tillagt en

stride Ordre, fra næstkommende Aars Begyndelse af al-

deles at skyde altsaadant uforsvarlig i'orarbeidetUldengods.

— Vi maa altsaa herved tjenstlig anmode Hr.Stiftamtm.

og Amtm., at De, efter at have taget samtlige tilforn

herom gjorte Foranstaltninger i al fornoden Overvejelse,

vilde behage, saavel i Anledning af samme som af

denne vor Skrivelse, hver i sit Amt ved Circulair-Ordres

til ethvert Syssel at udfærdige en igjentagen og skjær-

pet Foranstaltning om meerbemeldte Uldengodses for-

svarlige Forarbeidelse, hvorved samtlige Sysselmænd

ei alene maatte indskjærpes meerbemeldte Foranstalt-

ningers samt denne vor Skrivelses Indhold, men og i

Særdeleshed, det noieste som muligt, foreskrives, hvor-

ledes det behovende Opsyn med Almuen, i Hensigt til

disse Varers Forarbeidning, bedst kan eragtes at kunne

^dretles og sættes i Værk, af hvilken Foranstaltning

yi i sin Tid ville have udbedet os en Copie til behø-

vende Efterretning. Vestindisk- Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 30. Martii 1776 1
.

4776.

30. Marts.

Over-Bergamtets Instrictioil for Adam Usier

ved Undersflgelsen af Kilderne ved Reykholar.

Kongsberg i Marts 1776*. — Efter rønskxeyet Ud-

kast i Rentekammer-Archivet, sendt fra Bergva?rks-Directorium
tll Toldkammeret med Skrivelse 17. Februar 1776 (Isl. Journ.
3

> Nr. 25) og stadfæstet af Toldkamm. ved Skrivelse til Berg-
v
^rks-Directorium 9. Marts s. A. (Tsl. Copieb. Litr. R, Nr.

— Toldkammerets Skrivelse til Adam Usier 27. Marts

^ 1 IsL CoPieb - Litr - Nr. 470. — Jevnf. Jv Erichsens

"Forberedelse" til Olavii Reise, S. clxxvi-clxxvii.

Instruction for Lærling Adam Usier, som skal reise

Reichhole
i Bardestrands Syssel paa Island, for at

~—- •

Communication
til Handels-Directionen s. D., Isl. Copieb.

Litr. R, Nr. 483.
3 kgL Res°l. H. Februar 1777.

Marts.
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1 776* undersbge Beskaffenheden af de der befindende hede

Marts. Kilder, m. v.
m~>^*-'

\^ Efter Ankomsten til Island overlægger han med

N. N. fra Reichenæs, hvorledes de begge snarest mulig

kan indfinde sig paa Reichhole, for at tage i Oiesyn

og grundig Betragtning, samt bedste Overlæg, paa hvil-

ken Maade det der intenderede Saltværk kunde blive

at anlægge til længst Bestandighed og mindste Omkost-

ninger. — 2) Saavidt muligt erkynder han sig, hvorvidt

og om Indseilingen fra Havet til Reichhole er af den

Beskaffenhed, at ladede Skibe med Materialier kunde

lbbe derind uden Fare, udlosse og atter indtage Lad-

ning, eller hvor saadan Havn nærmest var at finde, og

hvorledes Transporten fra og til de hede Kilder bedst

kunde indrettes til Lands eller Vands med Baade. —
3) Undersoger han de hede Kilders egentlige Hbide

over Havets Vandspeil, i hvilken Henseende fornodes

en tydelig Grundrids over den hele Situation, med hos-

foiet Beskrivelse over disse Kilders adskillige Hbider og

Afstand eller Beliggenhed fra hinanden, til hvilken Ende

en Maalestok paa Kortet nbdvendig maa tilfbies. —
i) Dernæst undersoger han, om nogen og hvad Ind-

retning der bekvemmest kunde gjbres til at faae det

salte Vand opledet og opbragt til de hede Kilder, enten

ved Vand-Maskiner, formedelst antagelig Beleilighed af

forbilobende Bække i Nærheden, eller formedelst Kun-

sten ved Vandledninger længere fra, i Anledning af de

paa Tbrkelsens Carl over Reichenæs i Bardestrands

Syssel antegnede tvende Vande, hvis Udlob skeer ei

langt fra de ved Gaarden Reichhole befindende . hede

Kilder, eller og ved Heste-Vinder, naar anden Leilighed

ei gaves.— 5) Over saavel forbemeldte Indretninger, som

og bvrige Bygninger, som ellers benovedes opfbrte til

Koge- og Tbrkehuse, med vid., gjbrer han et ongefærlig

Overslag over de dertil udfordrende Udgifter og Om-

kostninger, i hvilken Henseende det maatte ogsaa nbie

tages under Betragtning og Overveielse, hvorvidt Byg-
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ninger paa dette Sted af Graasteen kunde benyttes og 4776.

anvendes. — 6) Imellem de hede Kilder og Soen findes Marts,

en Mose beliggende; hvorledes den maatte være be-

skaffen undersøger han ligeledes, og især hvorvidt det

derudi staaende og ellers tilflydende Vand kunde af-

ledes til een af Siderne, paa det at samme ei for-

meget skulde forsode So*vandet paa det Sted, hvor

samme skulde optages til Brug ved Saltkogningen; saa

bliver og at udforske, hvorvidt en fast Vei var mulig

imellem Kilderne og Soen over bemeldte Mose at kunde

blive istandsat, hvilket beskrives, og udi den forfær-

digende Grundrids over Situationen bliver noiagtig at

betegne. — 7) Da man ikke rettere kan forstaae af de

indsendte Relationer, end at de ved Reichhole paa 43

Fods Høide beliggende hede Kilder har overflødig Hede

til Saltkogningen, og det vil falde besværligt at bringe

Søvandet op til denne Høide, saa maatte paa Stedet

undersøges, om samme kunde ledes i lukte Render

under Jorden til omtrent den halve Hoide op fra Soen,

hvor det paa et bekvemt Sted igjen kunde samles til

Saltkogningen i Brønde eller Kummer, gjorde ved Konst,

om ikke Naturen der kan komme til Hjelp. At det lader

sig gjøre, har man Anledning at slutte af Erfarenhed

ved Reichenæs Saltværk, hvor det hede Vand er ledet

et langt Stykke (160 Fod) under Jorden, og efter Wal-

ters Sigende kun taber faa Grader af sin Hede. I

denne og flere Henseender er det nødigt, at saavel

sidstommeldte som alle de øvrige hede Kilder ved Reich-

hole undersøges ved Thermometer, hvor mange Graders
tiede hver for sig holder, hvilket ligeledes i Beskrivel-

Sen
til ovenmeldte Grundrids bliver at antegne. —

8) Skuld e forbemeldte hede Kilder, som paa det høieste

ied er beliggende, ei paa den Maade kunne an-

vendes til Saltkogning, synes det, at disse kunde komme
under Betragtning, saaledes, at naar de vare af den
Mægtighed, at een i nos;le Minutter kunde fylde een
°ude Vand, som Laugmand Fjeldsted i sin Skrivelse
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4776. melder, om nogle Steder Vandet af dem da kunde

Marts, blive samlet som i en Dam, der i et halvt eller heelt

Dbgn maatte blive forsynet med saa meget Vand, at

en let Maskine til Sovandets Opbringeise i nogle Timer

kunde drives, hvorved, naar saa var muligt, formodes

anseelige Bekostninger at ville bespares og blive til

Lettelse ved Indretningen, i hvilken Henseende denne

Omstændighed nbie og grundig bliver at undersoge. —
9) Eftersom i Springtiden skal være saa stærk Ebbe,

at Stranden ved Reichhole bliver henved %U Miil bred,

saa maatte for den Sans Skvld udsees et bekvemt Sted,

hvor Forraad af Sbvand kunde til fornoden Brug inde-

holdes; der maatte altsaa undersbges, om den Dam, i

hvilken nu Vandet fra Mosen og de hede Kilder, lige-

som og fra det salle Vand ,af Soen, efter Einarsens

Indberetning, grundet paa Sysselmand Ketlilsens Beskri-

velse, flyder tilsammen, kunde blive befriet for at mod-

tage det ferske Vand, formedelst Hjelp ved afledende

Graver fra Siderne, samt om i denne Dams Aabning

til Soen kan gjbres en Dæmning, med Sluse, som efter

Fornbdenhed kan oplukkes og igjen sættes for, enten

at indlade eller holde Sbvandet tilbage; men skulde

et bekvemmere Sted tindes, ved hvilket samme Nvtte

med mindre Bekostning var at erholde, bliver saadant

at indberette. — 10) Ligesom han ved Afreisen bliver

forsynet med fornoden Thermometer, saa bliver og for-

anstaltet, at den Folkehjelp, han til sine Undersogninger

maatte behbve, bliver paa Stedet anviist. — 14) Til des

mere Oplysning og Underretning til foreskrevne Poster,

bliver ham tilligemed instructionen tilstillet Gjenparler:

a) af Extracten af Sysselmand Ketlilsens Beskrivelse

over de hede Kilder paa Reichhole i Bardestrands Sys-

sel af 20. Decbr. 1754; b) af Lavmand Fjeldsleds Be-

sigtelse over de varme Kilder paa Reichhole, dat. 29.

Junii 1771; c) af Konstmester Walters og Inspecteur

Jon Arnesens (rett. Arnorssons) Beskrivelse over de

- hede Kilder ved Reichhole, af 7. Septbr. 1773; d) af
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Enersens Indberetning af 20. Novbr. 1775; hvoraf han

uxiso'ger AU, hvad som maalte være tjenlig til hans

Undersognings des storre og udforligere Beskrivelse ; i

hvilken Henseende det og kunde være fornoden, at

han paa sin Reise tog forud i Oiesyn og Overveielse

de allerede ved Reichenæs til Sallkogning gjorde Ind-

retninger. Ober-Bergamtel den . . Marts 1776.

Anordning og Forbud mod uberettiget Fiskerie 1. April.

Og Handel paa Island. Christiansborg 1. April

1776*. Denne Forordning er emaneret saavel paa Is-

landsk som paa Dansk (jevnf. Resol. 9. April 1776), men
findes ikke anfcirt som publiceret paa Althinget. Af den

danske Text er Originalen heftet bagved kgl. Resol. 9. April

1776 med dertil horende Forestilling (see nedenfor under 9.

April) i Toldkammerets „Islandske, Finmarkske &c. Forestil-

linger og Resolutioner pro Annis 1775 og 1776", 23, Nr. 19.

Original-Aftryk hos Hopflher ; Qvart-Forr. for 1776, S. 88-97;

kort Udtog hos Schou VI, 176—177. Pontoppidans Samlinger

til Handels-Magazin for Island I, 162 -170; Rubr. i Islandske

Maanedstid. 3. Aarg., S. 167; jevnf. Erichsens „Forberedelse"

til Olavii Reise, S. cv-CVii. — Den islandske Oversættel-

ses Original, forsynet med det kongelige Segl og Kongens og

kollegiets Underskrift, er heftet paa det anforte Sted ved Fore-

stillmgSpro toco]]en Nr. 19, men trykt Exemplar har ikke været

at overkomme.
v .

.

-

Fornyet Anordning og Forbud mod uberettiget Fi-

J

skerie og Handel omkring og paa Island.

1 Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V., at da Vi

\ have befundet, al Forordningerne af 13. April 1646,

| ^
27. Majrtii 1663, 5. Maj i 1674, 30. April 1701 og 10.

April 1702, samt adskillige andre hidindtil udgivne

j

allern. Anordninger og Forbude mod uberettiget Fiskerie

|
°£ Handel under og paa Vort Land Island, samt der-

under liggende og dertil horende Oer, ikke ere aldeles

jevnf. Toldk. Skriv. 20. April 1776; ophævet ifblge For,

!3. Juni 1787, 1. Cap. % 2.

L
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1776. overeensstemmende i Hensigt til de for saadant ulov-

1. April. ]igi Fiskerie og Handel fastsatte Straffe, eller tovrigt saa

udførlige og tydelige, som nærværende Omstændigheder

findes at udkræve; ligesom og Adskillige derimod er-

fares at have ei alene drevet utilladelig Handel i Island,

men og sammesteds bvet adskillige Voldsomheder, deels

ved at overseile Indbyggernes Fiskerbaade og fordærve

deres Fiskeredskaber, deels og paa andre Maader: —
saa have Vi allern. fundet for godt, isteden for for-

bemeldte og andre herom tilforn udgangne Anordninger

og Forbude, hvilke herefter, saavidt dette angaaer,

skulle være ophævede, herved at anordne og befale

som følger:

1) Som Alle og Enhver, de af Vore Undersaatter

undtagne, som have været forsynede med særdeles

Friheder, haver været fra Arilds Tid strængeligen for-

budet at beseile Jsland, saa maae og efterdags ingen

Andre, være sig enten fremmede Nationers, eller Vore

egne Undersaatters Skibe, gaae ind til de islandske

Kyster, eller ind i Landets Fjorde, Bugter og Havne,

under Straf at blive paagrebne og confisquerede, med

mindre de, enten for at forsyne sig med fersk Vand,

eller formedelst Storm og Uveir, eller andre ulykkelige

Tilfælde, maatte blive nodtvungne dertil, for at redde

deres Liv, Skib eller Gods, hvilket de dog strax ved

deres Ankomst have at give, enten Handelens Kjob-

mand, om nogen lindes paa Stedet, eller Vores nær-

mest ved samme værende Sysselmand eller anden

Betjent, skriftlig tilkjende, paa det at Skibene vedbbrlig

kunne lages under Opsyn; ligesom deres Opholdstid

der paa Stedet maa være saa kort som muligt er, og

de især, som gaae til Landet for at forsyne sig med

Vand, ei opholde sig over 24 Timer. Til den Ende

skulle de, som saaledes maatte blive nodsagede at gaae

til Landet, være betænkte paa, saavidt muligt er, at

sbge de Havne, hvor nogen af Handelens Kjbbmænd

opholde sig, da de ved deres Afseiling tage Beviis af
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Kjbbmanden, at de ikke have opholdt dem længere, end

Fornodenheden har krævet. Skulde de nodsages tilatgaae

til Landet paa noget andet Sted, tage de saadant Be-

viis fra Vores nærmeste Sysselmand eller anden Betjent,

og forblive imidlertid«, under Opsyn af tvende af de

bedste Mænd, som boe nærmest ved det Sted, hvordesbge

Havn. — 2) Og som de, hvilke Islands Beseiling allern.

er forundt, ene og alene ere berettigede til al Handel og

KjSbmandskab saavel paa Vandet, som paa Landet og

underliggende Oer, ligesom og Fiskeriet i Soen og under

Kysterne rundt omkring Landet er dem og Indbyggerne

alene forbeholdet; saa bliver alle Andre, være sig en-

ten Fremmede, eller de af Vore egne Undersaatter, som

maatte erholde allern. Tilladelse at fiske under Island,

hvilken af dennem altid* bor erhverves, inden de maae

understaae dem at drive dette Slags Fiskerie, herefter,

som hidindtil, strængeligen forbudet, saavel at bruge

Doggerie og Fiskerie rundt omkring Landets Kyster,

samt at virke deres fangede Fisk enten paa Landet

selv eller de derunder liggende Oer eller Klipper, som

og at drive noget Slags Handel med Indbyggerne, af

hvad Navn nævnes kan, enten paa Landet selv og

underliggende Oer, eller paa dels Fjorde og Havne,

samt paa Soen udenfor, ved at afkjobe Indbyggerne,

naar de ere ude at fiske, enten deres Fiskefangst, eller

andre Varer, samt igjen til dem Varer eller Penge at

afsætte. — 3) Skulde da saadanne Uberettigede, enten

det ere Fremmede, eller Vore egne Undersaatter, over-

bevises om, enten at bruge saadant forbudet Doggerie

°g Fiskerie, eller at drive noget Slags Handel, og det

ved Visitation af deres Skibe, hvilken de privilegerede

Handlende ere befbiede at lade paastaae og foretage,

°aar de det nbdigt eragte, bliver befundet, at noget
saadant Skib er forsynet med Tobak. Brændeviin eller

andre fremmede Handelsvarer, i den Mængde, at samme
^ke kunne ansees for rimelig Skibs-Provision, efter Be-

sætningens Antal og Reisens Længde, eller Varernes
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4776. Mængde findes at overgase det, som ved Conventioner

1. April, kan være eller blive fastsat, saa al deraf med Foie kan

sluttes, at Rederne have, ved saadant Skibs Udrustning,

tillige haft Hensigt dermed at drive Handel, da skal

Skibet og Vårene, i Kraft af Oclroyen, opbringes og

dommes at være confisquerede, de privilegerede Hand-

lende til Fordeel, naar Skibels Opbringeise og deraf

flydende Rettergang med videre er af dem bekostet.

Naar da saadant skeer, skal Dommeren i Island, saa-

snart Dommen er afsagt, lilkjendegive Skipperen, at

det staaer ham frit for, at indstævne samme for Admi-

ralitetet i Vores kongelige Residentzstad Kjbbenhavn,

og at han, i saa Fald, haver at forsyne sig med Admi-

ralitetets Stævning 6 Uger efter hans Ankomst til be-

meldte Vor Residentz, da saadant opbragt Skib imid-

lertid ikke maa sælges. — 4) Dersom det derimod, af

den maadelige Mængde af Levnetsmidler og andre

Varer, som findes udi saadant Skib, hvis Equipage,

eller nogen af dels Folk, maatte blive truffen i ulovlig

Handel, lader sig kjende, at Rederne ikke have nogen

Deel i saadan Handel, men at den alene vedkommer

Skibels Mandskab eller Nogen af samme, da skulle alle

de fremmede Varer, som ikke kunne agtes at være

bestemte til Mandskabets Næring, samt deres og Skibets

eget Brug, efter foregaaende lovlig Behandling og Dom,

være aldeles' confisquerede de privilegerede Handlende

til Fordeel, og deraf desuden til samme betales ligesaa

meget udi Told, Consumption og Accise, som Vårene

ere værde; saa skal og Skipperen, for slige Varers Hen-

bringelse til et ulovligt Sled, ifald det er en indenrigs

Skipper, udslaae de i Told-Rullen fastsatte 6 Maaneders

Fæstningsarbeide, eller og betale i Straf 200 Rd., som

ligeledes tilfalde de privilegerede Handlende, naar de

besbrge Opbringeisen. Men om det er en fremmed

Skipper, med hvis Fartoi dette Slags Forbrydelse findes,

da skal han betale i $traf 200 Rd., hvilke Boder han

og underhavende Mandskab uden Ophold, Een for Alle
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og Alle for Een, skulle være pligtige at erlægge. Men

naar de ikke kunne enten strax udrede forbemeldte

Told-Retligheder og Boder, eller stille for Betalingen

antagelig Forsikkring : da, paa det Skibet, til Redernes

i Skade, som i dette Tilfælde blive al ansee for uskyl-

* dige, ikke skal hæftes og opholdes, maa det være saa-

dan en Skipper og hans Mandskab tilladt, ligeledes Een

for Alle og Alle for Een, at udgive for Belbbet en Vexel

stilet paa Rederne, som da blive pligtige den at hono-

rere, imod Regres til Skipperen og hans underhavende

Mandskab, hvilken Vexel Vedkommende i Island skulle

være forbundne at modtage og lade sig noie med, alt

saalænge slige Vexler prompte blive honorerede og

betalte. Men ifald det nogensinde skulde i Fremtiden

indtræffe, at en saadan Vexel ikke strax og rigtig blev

betalt, haver Direclionen for Handelen at indberette

det, da det derefter skal være samme tilladt, i Hen-

seende til meerbemeldte Mulkter og Boder med videre,

at holde sig, til de Skibe selv, hvis Skipper eller Mand-

skab maatte befindes i forbemeldte Forbrydelse. —
o) Dersom og nogen Skipper, eller Nogen af hans un-

derhavende-Mandskab, bliver befunden at handle med

Indbyggerne paa Island med islandske Varer, eller om
der, ved den Visitation, som skeer paa et Skib/ findes

udi samme Noget af dette Lands Varer, saasom Fisk,

Tran, Stromper og Vanter med videre, som ikke kan

ansees at være enten fanget af Mandskabet selv, eller

a f dem medtaget hjemmen fra, til Brug paa saadan

> Reise, da bliver i saa Fald, saavel i Hensigt til Varernes

Confiscation, samt; den derfor svarende Told, Consum-
Ption, Accise og Straf, som og i Hensigt til Told-Rettig-

hedernes og Straf- Bodernes Afbetaling med Vexler, i

Mangel af anden Betaling, i Alt at forholde, som i næst-

•

f°regaaende 4. Art. allerede er anordnet. — 6) Skulde
det og hænde sig, at enten Vore eszne Undersaatters

v fremmede Fartbier, naar enten Handelens Krydsere,
eNer andre dertil Udsendte, nærme sig til dem, for
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J776. dem at visitere, kaste over Bord, endog det Allermindste

1. April, af hvis de have inde af forbudne Varer, for derved at

skjule deres Omgang, og undgaae den deraf flydende

Overbeviisning om utilladelig Handel, da skulle ei alene

alle saadanne udkastede Varer, om de paa fersk Gjer-

ning blive opfiskede, aldeles confisqueres, samt deraf

svares Told, Gorisumption og Accise, som for er meldt;

men saadanne Skyldige skulle ogsaa, naar Saadant dem

lovligen overbevises, betale den samme Mulkt af 200

Rd., som ifolge Told - Ordinancen bor erlægges, naar

Varer paa et ulovligt Sled udlosses eller indtages. Dog

maa, for saadanne Told-Rettigheder og Boder, i Mangel

af anden Betaling, udgives og modtages Vexler, og der-

med forholdes som fbr.er anordnet. — 7) Iligemaade

skal det og være Indbyggerne paa Island og underlig-

gende Oer paa det strængeste forbudet, uden i Nods-

Tilfælde, saavel at gaae ombord paa noget Fartbi, som

ikke er indenlandsk, de alene undtagne, som til den

allern. privilegerede Handel og Fiskefangst ere hen-

horende, samt at have nogen Omgjængelse med saa-

danne Fartbiers Mandskab, som og at drive nogen

'Handel med "dem, være sig ved at sælge dem endog

det Mindste af sin Fangst eller Varer, til Sbes eller Lands,

eller ved Noget sig af dem at tilforhandle , hvad det

og være kan. Fordrister Nogen sig herimod at gjbre,

da skal han, om han haver nogen Bestalling ellar Om-

bud, ei alene have samme strax forbrudt, men endog

desuden, naar ban befindes med nogen Handel, tiltales

til vilkaarlig Penge - Straf , efter' Sagens Omstændig-

heder, og det uden Forskjel, enten han selv handler

med forbemeldte Uberettigede, eller tilsteder andre af

Landets Indbyggere at handle eller omgaaes med dem,

. eller og med saadan Handel eller Omgang seer igjen-

nem Fingre. Skulde Nogen af Almuen blive befunden

med ulovlig Handel, da skal han ei alene have til de

privilegerede Handlende forbrudt alle de indenlandske
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og fremmede Varer, som han maatle lovligen overbevi- 1776.

ses om, at have eller ville have brugt til saadan Han- !• April,

del, men og desuden belægges med vilkaarlig Penge-
"

Straf, efter Varernes Beldb og hans Formue. Skulde

derimod Nogen af Almuen ikkun befindes at have gaaet

ombord paa uberettigede Fartoier, * eller med sammes

Mandskab holdt nogen Omgang, bliver han alene med

den vilkaarlige Penge-Straf, efter Sagens Omstændig-

heder og hans Formue, at belægge; hvilke samtlige

Penge-Boder, i JMangel af anden Betaling, blive efter

vedkommende Ovrigheds Sigende at afsone med Straf

paa Kroppen. — 8) Alle og Enhver af Landets Indbyg-

gere bliver ibvrigt herved strængeligen befalet, at de

ei alene ufortovet angive for nærmeste Sysselmand

Alt, hvis dem om ulovlig Omgang og Handel med Frem-

mede, naar samme maatte tildrage sig, kan vorde vit-

terligt, men og gjbre sig al optænkelig Flid for samme

at opdage, paa det de Skyldige betimelig kunne vorde

.derfor tiltalte til den fortjente Straf og Undgjældelse.

1 hvilken Henseende Vi herved allern. ville have an-

ordnet, at ei alene alle de Boder, hvori Indbyggerne

efter foregaaende 7. Art. maatte forfalde, naar saadan

Angivelse vorder beviisliggjort, skulle gaae til lige De-

ling imellem Angiveren og det Steds Fattige, hvor For-

brydelsen skeer, men og, at Angiveren desuden kan

vente at nyde af Handelens Casse en Belonning, i Forhold

til Sagens befundne Betydenhed, indtil 50 Bd. Fremfor Alle

skal det være paalagt, som det og efter Eed og Pligt

paaligger, samtlige Vore Embeds- og Ombudsmænd,

at anvende al Flid paa, at denne Vor allern. Forordning

bliver vedborlig efterlevet, og Sysselmændene i Sær-

deleshed, at de i alle heraf flydende Sager og Forret-

ninger, uden mindste Vægring eller Ophold, gaae til—

haande med Bettens Pleie, som og al anden mulig

Hjelpsomhed, da de derfor kunne vente at nyde af

Handelen ei alene billig Betaling, for deres Beiser og

i
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4776. Forretninger efter Omstændighederne, men og en Be-

1. April, lonning, naar noget Betydeligt herudi maatte af dem af

egen Drift foranstaltes og opdages. — 9) Og paa det

Alle og Enhver saa meget bedre kunne være under-

rettede om denne Vor allern. Anordnings Bydende, er

hermed Vor allern. Villie og Befaling, at samme ei alene l

paa Landsthinget, men og overalt i Landet, paa næste

Mandtalsthing, efterat den er indlbben, skal bekjendt-

gjores, samt Almuen siden om dens Indhold og Efter-

levelse aarlig erindres. Givet paa Vort Slot Christians-

borg udi Vores kongelige Residentsslad Kjobenhavn d.

4. April 4776.

Endurnyjub tilskipan og forbob motéheimilu

fiskirii og kaupskap å islandi og kringum })ao.

Christiansborg 4. April 4776.

Ver Christian så sjoundi af gu£s nåb k6ngur til

Danmerkur og Noregs, Vinda og Gauta, hertogi i Sles-

vi'k, Holstein, Stormarn og Ditmarsken, greifi i Olden-

borg og Delmenhorst, gjorum ollum kunnugt: ab })ar

Ver hbfum orbib askynja, ab forordningarnar af 13.

Aprilis 1646, 27. Martii 4 663, 5. Maji 1 674, 30. Aprilis

4704 og 40. Aprilis 4702, sem og abskiljanlegar abrar •

hmgab til utgefnar allranabugastar (iiskipanir og forbob

m6t éheimilu fiskirii og kauphbndlan undir og å Voru

landi Islandi, sem og J)ar undir liggjandi og Joartil heyr-

andi eyjum, eru ekki bldungis samhljoba um J)ab strafif,

sem lagt er vib })esshattar ologlegt fiskiri og kauphbndl-

an, ebur ab bbru leyti svo greinilegar og skilmerkilegar, >

sem nærverandi astand utheimtar; einsog h'ka raun ber

å, ab sumir hverir l)aramot hafa ekki einasta framib

éleyfilega kauphbndlan å islandi, heldur og haft })ar i

frammi margskonar ojbfnub, bæbi meb ab sigla å inn-
,

byggjaranna fiskibåta, og spilla J^eirra veibarfærum, og

Hka å annan halt: svo hbfum Ver aliran. fundib fyrir

gott, i stabinn fyrir åburnefndar og abrar ab fornu hérum

•
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utgengnar tilskipanir og forbob, sem hér eplir, hvab

J>etta åhrærir, skulti vera upphafbar, hérmeb ab bjoba

og skipa sem eptir fylgir:

1) Svosem einuui og sérhverjum, ab {)eim af Vorum

l^egnum fråteknum, sem hafa haft sérdeilis leyfi, hefir

fra alda bbli verib harblega bannab ab uppsigla Island,

svo mega og héreplir engir abrir, hvort heldur J)ab eru

framandi tøoba ebur Vorra eigin undirsåta skip, koma i

nand sjåfarstrondinni å Islandi, ebur inn i landsins

fjorbu, vi'kur og hafnir, undir straff ab verba upptekin

og confisquerub. nema J)eir annabhvort til ab utvega ser

neyzluvaln, eba vegna storms og éveburs, ebur annarar

tilfallandi olukku, kynnu Jjarlil ab neybast, til ab bjarga

sinu h'fi, skipum ebur gozi, hvab J)eir J)6 strax, sem |jeir

koma, eiga ab gefa skriflega lil kynna, annachvort hbndl-

unarinnar kaupmanni, ef nokkur er å peim stab, eba

Vorum næst J)ar hja verandi syslumanni, ebur bbrum

embættismanni, uppå J)ab ab skipin kunni tilbærilega ab

takast undir umsjon; svo og mega J)eir eigi dvelja a

l^eim stab lengur en sem styzt mbgulegt er, og sén'lagi

l>eir, sem koma lil landsins til ab utvega ser vatn, eigi

tefja lengur en 24 klukkustundir. |>essvegna skulu J)eir,

sem uppa J^enna hått neybast til ab koma til landsins,

naga J)vi svo, svo framt J)eim er mogulegt, ab J>eir leggi

til j)eirra hafna hvar einhver af hbndlunarinnar kaup-

robnnum er til veru, og [x>gar f>eir sigla burt taki vitnis-

burb hja kaupmanninum, ab J)eir eigi hafi dvalib leng-

ur en naubsyn krafbi. Ef J>eir neybast til ab koma til

landsins å einhverjum bbrum stab, })å taki peir ])vih'kan

vitnisburb hja Vorum næsta syslumanni ebur bbrum em-
baMtismanni, og veri å meban undir tveggja beztu manna
umsjon, sem biia næst Jjeim stab, hvar \>e\r leggja i

*a§- — 2) Og|)arj)eir, hverjum Islands uppsigh'ng allra-

nåb. er veitt, einir og alleina hafa heimild til alirar

hondlunar og kaupskapar, ems vel å sj6num sem a
landinu og undirliggjandi eyjum, og Jjar fiskinib i sj6num
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4776. og vib sjåfarstrbndina alll f krfngum landib er })eim og

1. April, innbyggjurunum alleina ætlab: svo er bllum bbrum, hvort

" "^^'heldur J)eir eru framandi, ebur f>eir af Vorura eigin

undirsatum, sem få kuhna allran. leyfi til ab fiska undir

Islandi, hvert leyfi af J)eim ætib å ab utvegast, abur en

J)eir dirfast mega ab fremja J)esshåttar fiskiri, hér eptir

sem hingab til, harblega bannab, svo vel ab bruka dogg-

eri og fiskiri allt i krfngum sjåfarstrbndina å landinu,

og verka J)eirra fiskiafla, hvort sem er a landinu sjalfu

ebur J>ar undir liggjandi eyjum og skerjum, sem og ab

fremja nokkurskonar kauphdndlan vib innbyggjarana,

meb hvaba nafni nefnast kann, hvort heldur J)ab er å

landinu sjalfu og undirliggjandi eyjum, eba å J)ess fjbrb-

um og hofnum, og å sjonum utan fyrir, meb ab kaupa

af innbyggjurunum, J^egar J>eir eru å sjo ab fiska, ann-

abhvort J>eirra fiskiafla ebur abrar vorur, sem og aptur

å m6t ab afhenda J)eim vorur eba peninga. — 3) Yrbi

})å J)vi'h'kir heimildarlausir, hvort J>eir heldur eru fram-

andi eba Vorir eigin Regnar, sannfærbir um, ab J>eir

annabhvort bruki svoddan forbobib doggeri og fiskiri,

eba ab J>eir fremi nokkurskonar kauphbndlan, og })ab

verbur fundib i J>eirra skipa eptirsjén, hverrarj>eir privi-

legerubu handlandi hafa myndugleika til ab låta krefja,

og hana ab fyrirtaka, J>egar })eim synist J)orf å vera,

ab nokkurt svoddan skip er utbuib meb tébaki, brenni-

vini ebur bbrum framandi varningi, svo miklum, ab

hann eigi kann ab ålitast ab vera sannsynilegt skipsnesti

eptir skipshafnar fjolda og reisunnar lengd, eba slikur

varningur finnst ab vera meiri en meb sattmålum kann

ab vera eba verba åkvarbab, svo ab J)ar af meb rétti

kynni ab ålyktast, ab reibararnir, meb ab utbua svoddan

skip, hafi åsamt ætlab ab fremja kaupskap J)ar meb, })å

skal skipib og vorurnar eptir Oetroyunni upptakast og

dæmast ab vera forbrolnar ])eim privilegerubu handlandi

til handa, J^egar skipstakan og ])av af risandi réltar^ångur

meb bbru framvegis er af })eim kostab. J>egar svoddan
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ber vib, skal d6marinn i Islandi strax, nær domurinn 1776.

er afsagbur, gefa skipherranum til kynna, ab })ab sé f . 1 *
April,

sjålfs hans valdi ab innstefna déminum fyrir abmiralitetib

i Vorum konunglega absetursstab Kaupmannahbfn
,

og

ab hann, ef svo skebur, eigi ab titvega ser abmiralitetsins

stefnu 6 vikum eptir ab hann er koininn til åburnefnds

Vors absetursstabar, og }>a må eigi svoddan upptekib

skip å meban seljast. — 4) Ef })ar å m6t sjåst kynni,

ab reibararnir hefbu engan part i kaupskapnum,. af J)vi,

ab ei nema fåar mat- og abrar -vorur finnast i svoddan

skipi, å hverju skipshofnin eba einhver af skipsfolkinu

kynni verba fundinn i élbglegri kauphbndlan, svo ab

hun alleina kemur skipsfolkinu vib, eba nokkrum af

t>vf, {)å skulu allar J>ær" ulienzku vorur, sem eigi kunna

ab ålitast ab vera ætlabar til folksins matræbis og {>ess

og skipsins eigiu brukunar, eptir undangenginni Jaga-

abferb og domi vera oldungis forbrotnar, J)eim privileg-

erubu handlandi til handa, og j)ar af ))ar ab auk gjald-

ast til })eirra eins mikib i toll, consumtion og Accise,

sem vbrurnar eru verbar. Svo og skal skipherrann, fyrir

ab hafa fært sh'kar vorur å élbglegan stab, ^ef hann er

innanrikis skipherra, liba 6 månaba festmgar-ervibi, eins

og åkvarbab er i toll-rullunni, eba og gjalda 200 rdla

sekt, sem i sama måta fellur til [)eirra privilegerubu

handlandi, [)egar f>eir iåta taka skipib. ' En sé skipherr-

ann framandi, å hvers skipi })essi misgjbrningur finnst,

}>å skal hann gjalda i sekt 200 Rd., hverjar bætur hann

og hans undirhafandi folk ån dvalar, einn fyrir alla og

allir fyrir einn, skulu vera skyldugir ut ab låta. En ef

t>eir geta eigi annabhvort strax afgreidt åburnefnd toll-

utlåt og sektir, eba sett tækilega borgun fyrir utgjaldib,

l>a, uppå })ab ab skipib eigi skuli hindrast og tålmast til

reibaranna skaba, sem i J^essu tilfelli ålitast ab vera

saklausir, må l)ab leyfast Jyvilikum skipherra og hans

folki, i sama måta einum fyrir alla og bllum fyrir einn,

ab utgefa fyrir summuna vexlu, stilaba uppå reibarana,

sem J)a skulu vera skyldugir ab hénorera hana, m6t

15«
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4776. ab hafa abgång til skipherrans, og hans undirhafandi

1. April, f61ks, hverri vexlu vibkomendur i Islandi skulu vera

skyldugir ab veita vibtbku, og lata ser nægja meb hana,

svo lengi slikar vexlur prompte verba honorerabar og

lit goldnar; en skyldi nokkurntfma hereptir svo til bera,

ab einhver J)Vi'lik vexla eigi strax og riktuglega yrci

afgreidd, |)å a directionin fyrir hondluninni ab gefa J^ab

til vilundar, ))å henni J)ar eptir skal vera leyft, hvab

éhrærir optnefndar bætur og utlat meb fleiru, ab halda

ser til sjalfra skipanna, å hverjum skipherra ehir folk

kynni finnast i abur nefndum misgjbrm'ng. — 5) Ef og

nokkur skipherra, eba nokkur af hans undirhafandi

félki, verbur fundinn i ab kaupslaga vib innbyggjarana

å Islandi meb islenzkar vorur, ebur ef i f>eirri eplirsjon,

sem skebur å einhverju skipi, kynni finnast nokkub af

))essa lands vbrum, svo sem fiskur, lysi, sokkar og vetl-

ingar, meb fleiru, sem eigi kann ålitast ab vera annab-

hvort aflab af skipsfolkinu sjålfu, eba af Jdvi flult meb

heiman fra til brukunar å svoddan reisu, })å skal i

allan måta i jyvi tilfelli, svo vel f tilliti til varanna for-

brots og jDess tolls, Consumtions, Accisu og sektar, sem

J)ar fyrir å ab svarast, sem og i tilliti til toll- ullalanna

og sekta- bétanna utsvbrunar i vexlum, ef ei eru å

annan hått afgreiddar, ab Tara eins' og i næst fyrirfar-

andi 4. Art. åfciir er tilskipab. — 6) Skyldi J>ab og til

bera, ab annabhvort Vorra eigin {)egna ecur framandi

skip, l^egar annabhvort hdndlunarinnar krydsarar, eba

abrir, J)ar til utsendir, nålgast til ab visitera [)au, kasta

nokkru a/ forbobnum vbrum, sem J^eir hafa inni, hversu

h'tib sem J>ab er, fyrir borb, til ab dylja J)armeb sinn

umgång, og umflyja ab geta orbib sannfærbir um éleyfi-

lega kauphbndlau, l)å
skulu eigi einasta allar Jwflikar

utkastabar vbrur, ef J)eim verbur ab vbrmu spori nåb,

vera bldungis forbrotnar, og J>ar af svarast toll ur, Con-

sumtion og Accise, eins og åbur er sagt, heldur skulu

og J)eir, sem svo verba sakfelldir, J)egar J)eim er [m'llkt

lbglega yfirbevi'sab, gjalda sbmu 200 rdla sekt, sem ept-

i
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ir loll-ordinantziunni å ab utsvarast, J)egar vorur eru { 1776.

skip teknar eba affermdar å ologlegum stab. p6 mega, April,

ef annar betaHngur eigi er til, utgefast og mottakast

vexlur fyrir [)es§håltar toll-utlåt og sektir, og }>ar um
(ilhagast eins og abur er sagt. — 7) Somuleibis skal og

innbyggjurunum å Islandi og undirliggjandi eyjum vera

strånglegast bannab, nema i naubsyn, bæbi ab gånga um
borb å nokkurt skip, sem eigi er innlenzkt, ab Jjeim

einum fra teknum, sem J>eirri allranåbugast privileger-

ubu hondlun og fiskiafla tilheyra, sem og ab hafa nokkra

umgengni meb l)esshåttar skipa folki og i nokkurn

måta kaupslaga vib J)ab, hvort {)ab heldur er meb ab

selja jrvi hversu Htib sem vera kynni af sfnum afla eba

vbrum til sj6s eba lands, ebur meb ab kaupa nokkub af

J)vi, hvab helzt sem vera kynni. Dirfist nokkur hér å

mét ab gjbra, Ipa skal hann, ef hann hefir nokkra be-

stalling eba umbob, eigi einasta* hafa J)au strax forbrotib,

heldur og })ar ab auk, j)egar hann verbur fundinn {

nokkurskonar kauphondlan , liltalast til sannsynilegra

peningasekta, eplir sakarinnar åsigkomulagi, og J)ab ån

greinarmuns. hvort hann heldur sjålfur kaupslagar vib

åburnefnda heimildarlausa, eba leyfir bbrum af landsins

innbyggjurum ab kaupslaga vib eba umgångast })å, ell-

egar hann ser igegnum fingur meb J)vi'Kkuni kaupskap

og umgengni. Ef nokkur af almuganum kynni verba

fundinn ab ologlegum kaupskap, J?å
skal hann eigi

einas(a hafa forbrotib til Jjeirra alleina privilegerubu

^andlandi allar [)ær innlenzku og framandi vorur, sem
^onum kynni ab verba loglega yfirbevisab um ab hann
ha fi brukab, eba viljab bruka, til f»vilikrar kauphbndl-
u °ar, heldur og [>ar fyrir ulan undirkastast sannsynileg-
Urn fesektum

,
eptir varanna verbi og hans formegan.

Sk\ldi
J^ar a mot nokkur a)muzama<jur einasta verba

naiun ab J>vi, ab hafa gengib um borb å heimildarlaus
j>k'P> eba haft nokkra umgengni meb })eirra folki, å
nn a^eina ab straffast meb sannsynilegri fésekt, eplir
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4776. sakarinnar åsigkomulagi og hans formegan; hverjar

1. April, allar fébælur, ef J)ær eigi bbruvfs kunna ab afgreibast,

^^^^
eiga ab afplånast meb straffi å Hkamanum, eptir vib-

komandi yfirvalds tilsogn. — 8) Ollum og sérhverjum

af landsins innbyggjurum er annars hérmeb strengilega

skipab, ab J>eir ei einasta an tafar gen* næsta syslumanni

til vitundar allt hvab j)eim kann verba vilanlegt um
61oglega umgengni og kauphbndlan vib framandi, })egar

' hun kynni vib ab bera, heldur og bruka alla uppj)enkj-

anlega åstundan til ab uppgotva hana, uppå J)ab {>eim

sakbitnu geti orbib [)ar fyrir timanlega tiltalab, til ab

Hba forskuldab straff og gjold. Hvers vegna Ver hérmeb

allranåbugast viljum hafa tilskipab, ab eigi einasta allar

J)ær sektir, sem innbyggjararnir eptir fyrirfarandi 7.

Art. kunna ab falla i, J^egar {>esshåttar angefnmg verbur

bevisub, skulu skiptasl jafnt a milli angefarans og

fatækra å ^eim stab, hvar misgjbrnfngurinn til fellur,

heldur og ab angefarinn megi J)ar ab auki eiga von å

ab få af hbndlunarinnar kassa, eptir Jyvi sem sbkin kann

ab finnast af miklu verbi, nokkurn skenk, allt ab 50

rdlm. — Umfram allt skal J)ab vera uppålagt, sem J)ab

og einnig eptir eib og skyldu uppåliggur, bllum Vorum

embættis- og umbobsmbnnum, ab bruka alla kostgæfni

til, ab J^essari Vorri allranabugustu forordning verbi

tilbærilega eptirlifab, og syslumbnnunum sérilagi, ab J>eir

i bllum hér til heyrandi malum og ultréttmgum, an

minnstu hjåhlibrunar eba undandråttar, séu vib hbnd

meb ab gjbra log og rétt. sem og ab veita alla abra

mbgulega abstob, J^å J)eir ^arfyrir mega eiga von å ab

få af hbndluninni eigi einasta sannsynilegt kaup fyrir

})eirra reisur og embættisverk, eptir asigkomulagi, heldur

og nokkurn skenk, J)egar eitlhvab vigtugt kynni i }>essu

af J>eirra eigin drift af J>eim setjast i verk og uppgbtvast.

9) Og uppå })ab allir og sérhverir geti J>vi betur

fengib ab vita J)essarar Vorrar allranabugustu tilskipanar

bob, svo er hérmeb Vor allranåbugasti vili og skipan, ab
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hun skuli kunngjbrast eigi einasta å log|)fnginu, heldur 1776.

og alstabar å landinu å næsta mannlalsfungi eplir ab ^^^f
hun er inn komin, sem og, ab almuginn skuli sftan

arlega vera minntur å hennar innihald og eptirlifun.

Gefib å Voru sloti Christiansborg i Vorum kominglega

absetursslab Kaupmannahofn })ann 1. April 1776.

Kongelig Resolution ang. Udfærdigelse af An- Apni.

Ordning om uberettiget Fiskerie og Handel paa

Tsland. Christiansborg 9. April 1776. — I Fore-

stilling 30. Marts bemærker Toldkammeret, at allerede Direc-

tionen for forrige almindelige Handelscompagnie havde i Aa-

rene 1773 og 1774 klaget over betydelige Fornærmelser af

uberettigede indenlandske Skibe, men især af fremmede Fisker-

Skibe, ved det disse under adskillige Paaskudde, tvertimod de

ergangne Forbudde , samt Octroyens Tilhold , nærmede sig

Kysterne af Island for at drive Smuglerie med Indbyggerne,

og var i den Anledning i Aaret 1774 en Fregat og en Snov

udsendte paa Krydsning omkring Island, for at paaagte de

fremmede Fiskeres Opfbrsel sammesteds, samt at advare dem
fra al forbuden Handel og videre ulovlig Omgang mod Lan-

dets Indbyggere. Dog fandt nu Over-Skattedirectionen det

fremdeles nodvendigt, uat saadan af indenlandske, saavel som

fornemlig af Fremmede, forbvende ulovlig Omgang, til Hande-

lens og Indbyggernes Tab og Fornærmelse, kunde blive hæm-
met og aldeles afskaffet, samt Handelen ved de i Octroyen, der

fremdeles bliver at ansee som den egentlige Regel for dette

Lands Beseiling, forundte Rettigheder, haandhævet", og havde

til den Ende forlangt af Toldkammeret udvirket en kongelig

Forordning, hvorved Islands Indbyggere alvorlig og strænge-

Hgen blev forbuden al Handel med Andre end dem, som paa

den almindelige Handels-Directions Vegne dertil ere berettigede,

samt at det skulde være saavel Kongens Undersaatter, som

^ed Tilladelse til Doggerie under Island vorde forsynede,

som fremmede Nationers Skibe, aldeles formeent, uden i Nods-

feld, at nærme sig Landet inden fire Mile, eller udbve nogen

disken og Doggeren i Landets Fjorde ;
endelig, at de ligesaa

u<let maatte understaae sig at drive nogen Slags Handel med
ilands Indbyggere, enten ved Udsalg af forbudne Vare eller

lndkjbb af ferSk, tor eller saltet Fisk, Tran, Kjbd, UldentBi,
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4776. eller andre Landets Produkter og forarbeidede Vare, hvad
9. April. Slags det end maatte være, alt under uudeblivelig Straf efter

den kongelige Octroy og andre Anstalters Foielse, for dem,
som i slige ulovlige Foretagender maatte betrædes; hvorhos
Ober-Skattedirectionen endvidere friskede, at en Belonning af
50 Rd. maatte udloves for den, som beviisligen kunde angive ^
nogen saadan Contravention, hvis Navn tillige, naar det for-

langtes, og Sagens
,
Beskaffenhed saadant tillod, kunde forties.

Toldkammeret bemærker, at det af Historien, saavel som ad-
skillige med fremmede Magter indgaaede Foreninger og Trak-
tater, er bekjendt, at et saadant Forbud paa Handel og Fi-
skerie under Island, saavidt fremmede Nationer angaaer, fra

de ældste Tider haver fundet Sted.
ttSaaledes findes allerede i

den imellem Kong Erich af Pommern og Henrich den 6. af
Engelland i Aaret 1432 derom forehavte Underhandling ud-
trykkelig paaberaabt, at det i lang Tid ikke havde været
fremmede Nationers Undersaattere tilladt at besoge Island

'

enten for at fiske eller at handle, under Straf paa Liv og
Lemmer; ja, ei engang de kongelige Undersaatter, undtagen I

alene de Bergenske, som den Tid med et særdeles Privilegio f

derpaa vare forsynede. Det blev tillige ved bemeldte Leilighed
imellem begge Konger fastsat, at Farten paa Island skulde
efterdags være de Engelske, ligesom andre Fremmede, under
Straf paa Liv og Gods, forbuden. Dette Forbud er under Kong
Christopher af Bayern i Aaret 1443 fornyet, hvorpaa atter er

grundet den Afhandling, som 1465 derom blev truffen imellem
Kong Christian den 1. og Edvard den 4. af Engelland, at de

j

Engelske ikke uden særdeles Tilladelse af Kongerne af Danne-
|

mark og Norge maatte enten beseile Island, eller der gaae i

Land, til Fornærmelse for Undersaatterne, ei heller handle der •
!

;

omkring under Straf paa Liv og.Gods, hvilket er blevet igjen- 1
tagel og endvidere stadfæstet ved Freden til Ytrecht 1474. § I

De Friheder som Engellænderne især siden fik i Kong Hans ^
og Christian den 2. Tid, fornemmelig 1490, at beseile Island,

vare saaledes alene særdeles Bevilgninger paa en vis Tid, som
endog vare indskrænkede derhen, at de skulde fornyes hvert I I

7. Aar. Det almindelige Forbud for Fremmede, at seile der-
hen eller handle efter eget Behag, er, disse Friheder uagtet, I

bestandig blevet i sin Kraft, ligesom det og holtidelig er blevet
I

fornyet ved den speyerske Traktat af 1544
», hvilken Traktat

) I den speyerske Traktat nævnes Island ikke.



Kgl. Resol. ang. Handel og Fiskerie. 233

stedse findes at have været Regelen for alle de Underhandlin- 4776.

ger, som Danmark siden har haft angaaende Seilads og Fi- 9. April,

skerie under Island, saavel med de Engelske i Aarene 1577, v-r^~^»—

-

1599 og 1600, som med andre fremmede Magter, ligesom og

samme Traktat er bleven lagt til Grund i alle de senere om
denne Materie. — Hvad især angaaer Indskrænkningen af de

Fremmedes Fiskerie under Island til visse Mile fra Landet,

da er saadan Bestemmelse allerede fastsat i Kong Christian

den 4«. Tid, og det forst til 8 og siden til 6 Mile. Endelig er

den bleven stipuleret til 4 Mile, som derfor allerede findes at

være foreskrevne i den 1. Artikel af den Octroy, som Kong
Frederik den 3. i Aaret 1662 gav de 4 kjobenhavnske saa-

kaldte Hovedparticipantere for den islandske Handel, fra hvil-

ken Tid den siden bestandig er bleven i sin Kraft, og derfor

ligeledes stipuleret i de senere Octroyer, f. Ex. den for den

islandske og færoiske Handel af 13. Mai 1682 dens 2. Artik.,

samt de for den islandske alene af 3. April 1733, 5. og 6.

Art.; 13. Julii 1742, 5. og 7. Art. og endelig den sidste, af

15. August 1763, dens 13. og 14. Artikel. Uagtet der saale-

des vel kunde haves Adgang til, et saadant Forbud at fornye,

og en vis Afstand fra Landet at fastsætte for alle fremmede

og andre uberettigede Skibe, saa haver dog Ober-Skattedirec-

tionen, ved at tage det af Kammeret forfattede Udkast til For-

ordningen i nbiere Overveielse, nu eragtet det tjenligst, at

Intet desangaaende bliver i samme fastsat, men at det i dets

Sted bliver i Almindelighed alle Uberettigede forbudet at drive

Fiskerie under Kysterne rundt omkring Landet, samt i dets

Fjorde, Bugter og Havne, hvormed ogsaa Kammeret er af lige

Tanker, og haver derfor i alt indrettet Forordningen i Over-

eensstemmelse saavel med denne som med de (ivrige af Ober-

Skattedirectionen derom meddelte Erindringer". — Med Hensyn

til de særskilte Paragrapher bemærkes: at den forst e Arti-

kel, som indeholder et almindeligt Forbud at beseile Island,

er grundet paa Reskr. 16. Mai 1766 Art. 1, samt paa de In-

structioner, som ifolge Underhandling med Frankrig ere fastsatte

de franske Undersaatter, som fiske under Island, fornemlig

saavidt angaaer de Forsigtigheder, som de skulde iagttage

naar de maatte i Nodsfald see sig foraarsagede at soge Havn
1 Landet. Den anden Artikel, som især indbefatter For-
bud paa at fiske eller handle paa og under bemeldte Land,
er fornemlig grundet paa den 13. og 14. Art. i den endnu

ødende Octroy for den islandske Handel, alene at den Be-
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1776. stemmelse, at uberettigede Skibe ikke maa fiske nærmere Lan-

9. April, det end 4 Mile, er, efter dertil fra den kongelige Ober-Skatte-
v~— directions Side given Anledning udeladt, og dem i dets Sted

i Almindelighed forbudet at fiske under Landets Kyster, eller

i sammes Fjorde, Bugter og Havne. Den tredie Artikel,

angaaende Straffen naar Uberettigede dogre under Landet, el-

ler Skibene findes at være af Rederne med Flid udrustede

til Snighandel, er grundet deels paa Octroyens 15. Art., deels

paa Reskr. af 16. Mai 1766 2. Art., alene at det som angaaer

Skibsprovisionen for saadanne Skibe er, deels i Anledning af

Toldrullen, deels af de derom med de Franske i Aarene 1766

og 1767 trufne Conventioner , blevet affattet i noget mere al-

mindelige Terminis end i bemeldte Reskript, anseet, at en

ganske noie Bestemmelse deraf deels vilde være ugjbrlig, i

Betragtning af slige Reisers ulige Tid, og ovrige derved ind-

træffende Omstændigheder, deels og kunde let gjbre Opsigt

hos andre Nationer, og især Hollændere og Engelskmænd, med
hvilke detslags Conventioner ikke vare trufne. Den fjerde

Artikel, som bestemmer Straffen, naar alene Mandskabet,

Rederne uafvidende og paa egen Haand, driver ulovlig Han-

del, er i Almindelighed grundet paa Toldrullen, men de sær-

deles Bestemmelser derudi ere bygte paa Reskripterne af 16.

Mai 1766 Art. 2. og 20. Juni e. a., og især paa den Forandring

i fbrstbemeldte Reskript, som ved det sidste er bleven fastsat

efter nærmere Underhandling derom med Præsident Ogier, som

daværende fransk Ambassadeur. Den femte og sjette Ar-

tikel, som indeholder de Tilfælde naar Contrabande af Equi-

pagen med islandske Vare opdages ved Landing, eller forbudne

Vare udkastes paa Soen, for ved befrygtende Visitation at

undgaae Overbeviisning om ulovlig Handel, ere grundede paa

Reskriptet af 16. Mai 1766 Art. 3. og 4., uden nogen bety-

delig Forandring. Den syvende Artikel, angaaende For-

bud for Indbyggerne, er i Almindelighed grundet paa Forord-

ningerne af 13. April 1646, 5. Mai 1674, 30. April 1701 og

10. April 1702, alene at Pengestraffens Bestemmelse, saavidt

angaaer Almuen, er, i Overeensstemmelse med Toldrullen og

andre Anordninger om dette Slags Forseelser, bleven ansat

efter Sagernes Omstændigheder og Vedkommendes Formue, i

Betragtning af, at den paa den Maade bedst eragtes at kunne

proportioneres efter Forseelsens Beskaffenhed i hvert enkelt Til-

fælde, og bedst exequeres. Den ottende Artikel, angaaende

Angivelse og Belbnning derfor, samt Rettens Pleie i dette Slags



Kgl. Resol. ang. Handel og Fiskerie. 235

Sager, er tilfoiet af ny, som en nødvendig Folge af Forord- i 776.

nmgens Oiemærke, for at befordre dens vedbbrlige Efterlevelse, * - ^
ligesom Præmien for Angivelse af ulovlig Handel er i Særde-

9
' ^-P1^-

leshed udlovet i Anledning af Ober-Skattedirectionens derom

gjorte Anmodning. Saaledes indstilles Forordningen til Kon-
gens Underskrift. Og, da samme tillige især skal være til

Efterretning for Almuen i Island, saa indstilles derhos: uOm
ikke Kammeret maa foranstalte en islandsk Oversættelse deraf

under samme Dato som den danske Original, samt at denne

Oversættelse ligeledes i sin Tid maa D. K. M. til allernaadigst

Underskrift forelægges". — Vestindisk - Guineiske Rente- og

General-Toldkammers islandske &c. Forestillinger og Resolu-

tioner 1775—1776, 23, Nr. 19.

Den Os forelagte Forordning have Vi allern. un-

derskreven, og ville Vi at den af Kammeret besbrgende

islandske Oversættelse af samme ligeledes i sin Tid til

Vores Underskrift allerund. skal fremlægges. Christi-

ansborg den 9. April 1776 1
.

Aabent Brev ang. danske Krydseres Sendelse u. April

til Island. Christiansborg 11. April 1776. —
Siell. Reg. 72, 413 (benævnt „kgl. Resol.") ; Rubr. sst. 117b

.

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V., at som Vi

allern. have funden for godt, at afsende tvende Skibe

til Vort Land Island, saa og tillagt Cheferne paa bem"
Skibe Vores allern. Ordre og Instructioner, hvad de

paa saadan deres Reise have at iagttage og efterkomme:

saa byde Vi og hermed strængelig befale alle Vore

saavel Betjente som Undersaatter der i Landet, at gaae

Cheferne paa bemeldte tvende Skibe i alle Tilfælde,

hvor de t maatte forlanges og Vores Tjenestes Bedste
det maatte udkræve, tilhaande, og i Særdeleshed, ifald

Som Bilage ere vedhæftede: a) Forordning 1. April 1776

om Forbud mod uberettiget Handel og Fiskerie under
Island; b) den samme paa Islandsk: begge forsynede

tted Kongens og Collegiets Underskrift.
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1776. det maatte opdages, at nogen Fremmede der i Landet

'Tr^r^ enten handle eller have handlet, da derom at sive

Cheferne paa disse Skibe al mulig og udfordeiiig Op-

lysning og Vidnesbyrd. Hvorefter Alle og Enhver sig

allerund. have at rette, ei gjorende her imod, efter som

forskrevet staaer, Hinder eller Forfang i nogen Maade.

Under Vor Hyldest og Naade. Givet <Scc. Christians-

borg Slot den 11. Aprilis 1776. [expederet in duplo].

is. April. Toldkammer Circulaire til alle Sysselmænd i -

Island, ang. Haandqværnes Indforelse. Khavn

13. April 1776. Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 504.

Som det meget store Tab, hvilket baade Island og

Handelen hidindtil i adskillige Henseender haver haft

og endnu haver deraf, at Indbyggerne selv ikke for-

- male de behovende Kornvarer, men samme maa dem

tilfores malede i Meel, gjor det fornbdenl, at man maa

være betænkt paa at indrette Formaling i Landet selv:

saa er det og, efter adskillig Brevvexling med Stift-

amtmanden og Amtmanden, samt videre derefter" fore-

taget Overlæg derom, befundet tjenligst, efter Landets

nærværende Forfatning, at man af de sammesteds fore-

slagne Molleværker alene for det fårste gjor Forsog

paa at indfore Haandqværner, deels da disse falde langt

mindre kostbare, og dog meget lettere og bekvemmere

til Brug i hver Mands Husholdning end store Mollevær-

ker, deels og fornemmelig, da man af de herom ind-

komne Efterretninger og dermed sendte Prover af Stene,

som man her i Staden haver ladet undersene, haver

Grund til at vente, at de helst i Tiden ville kunne for-

færdiges af Indbyggerne selv, naar de kun have Mo-

deller dertil, ligesom og Indbyggerne i Vester-Parten af

Skaptefelds Syssel ei alene allerede bruge saadanne

Haandqværner til at formale det hos dem faldende saa-

kaldte vilde Korn, men ogsaa selv forfærdige dem og

udhugge Stenene dertil af den der i Egnen faldende
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Lava og andre Steenarter, hvilke formodentlig ligeledes 4776.

ville være at finde paa dé fleste andre Steder i Lan- 13. April,

det. 1 denne Henseende er det derfor allerede ved

Handels-Directionen foranstaltet, at der strax i Aar til

saa mange Handeler i Island, som muligt er, skal over-

fores saavel noget heelt Korn, som nogle færdiggjorte

Haandqværner til Model og Brug, samt nogle Qværn-

stene, hvilke udleveres de Lysthavende uden Betaling,

hvilket og kan ventes fremdeles at vil skee, indtil denne

Indretning kan komme i Gang. Herr Sysselmanden

vilde altsaa, som Kammeret ellers- ikke paatvivler, for

ogsaa paa sin Side saa meget som muligt at befordre dette

saa nyttige og nodvendige Anlæg, sbge, paa den Maade som

bedst kan formodes at ville finde Indgang, at opmuntre

Almuen til herudi at betjene sig af den saaledes lil-

budne bnskelige Leilighed Ul Formalings Indfbrsel i

Landet, hvortil det fremfor alt andet eragtes at kunne

give dem den kraftigste Tilskyndelse, at dem tillige

gives tydeligen at forstaae, at de, ved at tilhandle sig

heelt Korn, ei alene kunne faae Kornvarerne til Landet

meget bedre conserverede, end naar de fores derhen

malede i Meel, men at de og desuden, ved at male

selv, vinde alt hvad Malingen, og Tbnderne koste, hvil-

ket ved Handels-Taxtens forestaaende Forandring nbd-

vendig maa slaaes paa Melets Priis. I Særdeleshed

vente vi, at Sysselmanden selv, ved at fore Haand-

qværner i Brug i sin egen Husholdning, foregaaer Al-

muen herudi paa bedste Maade med sit eget Exempel,

ligesom der og éi alene fbies den Anstalt ved Hande-
*en, at der altid kunne haves nogle Modeller af Haand-

^ærner, hvorefter Indbyggerne kunne indrette deres,

Qleii Han og fra vedkommende Amtmand, som ligele-

des herom er tilskrevet, haver at vente en endnu nær-
mere Opmuntring og Anvisning til denne Indretnings

bedste Udfbrsel, hvorom han 02; i al Fald, efter befindende

Fornbdenhed, kan henvende sig til bemeldte (ivrighed.
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4776. Vestindisk - Guineiske Rente- og General - Toldkammer

TTT^den 13. April 1776 1
.

13. April. r

15. April. Forordning om Adskilligt vedkommende For-

pagtningerne af det kongelige forbeholdne Gods

i Island. Christiansborg 15. April 1776. - Denne

Forordning findes ikke anfbrt som publiceret paa Althinget.

Originalen med Kongens og Collegiets Underskrift heftet ved

Resol. 22. April 1776, hvorved Udkastet til Forordningen ap-

proberes, i Vestind.-Guin. Rente- og General-Toldk«. „Islandske

Finmarkske &c. Forestillinger og Resolutioner pro Annis 1775

og 1776", 23, Nr. 20; Original-Aftryk hos HBpffner j Qvart-Forr.

for 1776, S. 100-106,- Rubr. hos Schou VI, 179. Rubr. i

Isl. Maanedstid. 3. Aarg., S. 167.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. at da Vi,

ved at lade Os allerund. forestille de adskillige Uleilig-

heder, som Tid efter anden ere indlobne i Hensigt til

Forpagtningerne af Vores forbeholdne Gods paa Vort

Land Island, samt de deraf faldende Afgifters Erlæg-

gelse, have bragt i Erfaring, at saadanne Ulejligheder

') s. D. Skrivelse til Stiftamtmand Thodal og Amtmand Ste-

phensen af samme Indhold og med Anmodning om lt
ei

alene ved mundtlige Overtalelser, men og ved skriftlige

Bekjendtgjorelser paa bedst eragtende Maade" at tilskynde

Indbyggerne til at oprette Haandqværner, og især soge at

formaae de geistlige og verdslige Embedsmænd til at fore-

gaae Almuen med deres Exempel (Isl. Copieb. Litr. R,

Nr. 503). — Ligeledes er Handels -Directionen anmodet

om ved en Skrivelse af s. D. (Copieb. sst. Nr. 500) at

foie den Anstalt, at der „til samtlige Handeler i Island

maatte vorde udsendt saavel noget heelt Korn, som nogle

færdiggjorte Haandqværner til Brug og Model, samt nogle

Qværnstene". — Sluttelig anmodes begge Biskopperne i

Skrivelse 31. Mai (Copieb. sst. Nr. 565) ved Circulair-

Skrivelser at beordre det samtlige Præsteskab at opmuntre

Almuen til at indfbre Haandqværner og foregaae den med
et godt Exempel, ved hos dem selv at benytte disse

Qværner.
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tildeels ere foraarsagede deraf, at alt det, som efter 4776.

dette Lands Omstændigheder kan være at iagttage, en- 15- April,

ten ved dette Slags Forpagtningers Omvexling, eller de

deraf faldende Afgifters Inddrivelse, ikke findes at være

saa tydeligen og udforligen foreskrevet, som Vedkom-

mende kunde behdve til deres fuldkomne Efterretning

og Efterlevelse, saa have Vi, i Betragtning heraf, allern.

fundet fornodent derom at anordne og befale, som Vi

og herved allern. anordne som fdlger:

\) Naar nogen Forpagtning af Klostere eller Om-

buds-Jorder eller andet i Island bliver ledig ved For-

pagterens Dodsfald, og hans Stervboe er vederhæftigt,

bliver at bekjendtgjore paa næste Landsthing efter at

Dodsfaldet er skeet, saavel at Forpagtningen saaledes

er bleven ledig, som og at samme bliver stillet til Op-

bydelse paa fdlgende Aars Landsthing, da Boet og Ar-

vingerne imidlertid blive ansvarlige til Godsets Forvalt-

ning og Afgift. Men naar den Afdddes Stervboe kan

med Foie befrygtes at være uvederhæftigt, eller hans

Arvinger ikke kunne stille antagelig Forsikkring for For-

valtningen, haver Stift- og Amtmanden, ved Circulaire-

Skrivelser til Sysselmændene, at foranstalte, at de, hver

i sit Syssel, gjdre bekjendt, at saadan Forlening er

bleven ledig, og at sammes Opbydelse til ny Forpagt-

ning strax bliver foretagen paa næste Landsthing, ef-

ter at Dodsfaldet er skeet, naar det skeer saa lang Tid

for Landslhinget, at saadan Bekjendtgjdrelse kan vorde

foranstaltet; men skeer det senere, bliver af vedkom-

mende Amtmand, til Godsets Forvaltning, indtil samme

til næste Aar kan komme til ordentlig Opbydelse, at

beskikke den vederhæftigste og dueligste Mand, som

kan være at erholde, om hvis Beskikkelse Landfogden

da strax maa underrettes, paa det han kan vide, til

hvem han sig om Afgiften haver at holde. — 2) Naar

Nogen skulde opsige en havende Forpagtning, da maa
han være betænkt paa at det skeer saa betimelig, at

det kan blive bekjendtgjort i det Aars Lavthings-Bog,
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4776. at saadan Opsigelse af ham er skeet, og at hans havte
i r

15. April. Forpagtning kan ventes at komme til Opbud paa næste

Aars Landsthing, i Fald Vores Vestindiske og Guineiske

Rente- samt General- Toldkammers Samtykke dertil er-

holdes. Til hvilken Ende vedkommende Amtmand, for

hvilken Opsigelsen bliver at anmelde, haver at foran-

stalte saadant bekjendtgjort, samt, det forste som skee

kan, Opsigelsen til Kammeret at indberette, med alle dens

Omstændigheder og dertil for Haanden værende Aar-

sager. Men inden Kammerets Samtykke indlober, maa

ingen saadan Opsigelse antages for gyldig, eller den

opsagte Forpagtning stilles til Auction, da den Opsigende,

Opsigelsen uagtet, maa, i Kraft af hans indgangne

Conlract, vedblive at være ansvarlig til Godsets Admi-

nistration og Afgift, indtil den nye* Forpagtning kan

vorde approberet. Skulde Fornødenheden befindes at

medfore, at Nogen, formedelst Uvederhæftighed eller

anden lovlig Aarsag, maa udsættes fra en Forpagtning,

hvilket dog ligeledes i Forveien maa anmeldes for

Kammeret af vedkommende Amtmand, maa saadant altid

bekjendtgjbres i Allhingsbogen et Aar forend Forpagt-

ningen kommer til Opbydelse, paa det Kammerets

Samtykke kan være indhentet, inden Opbydelsen skeer.

— 3) Forpagtninger paa Klostere, Ombuds -Jorde eller

andet, maa ellers ingenlunde uuderhaanden betinges,

men alene ved offentlig Auction, som, efter foregaaende

Foranstaltning af Amtmanden, holdes inden Lav-Retten,

og forrettes af Landfpgden. Tilslaget ved Auctionen

skal Stiftamtmanden og Amtmanden, hver for sit Amt,

bestyre, samt opsætte Gonditionerne, hvorved de dog

ei alene have at iagttage de i Hensigt til dette Slags

Jordegodser og Forpagtninger og deres aarlige Afgifter

i Almindelighed allerede gjorte Anordninger og Indret-

• ninger, men og hver Gang i Forveien at lade sig af

Landfogden meddele en skriftlig Underretning, om no-

get, og hvad, derved især maatte falde at erindre, i

Hensigt til hans Jordebogs-Regnskab, og de ham, i An-



For. ang. Gods-Forpagtninger. 241

ledning af samme, af Kammeret tillagte Ordres, hvilken 1776.

Oplysning, samt alle andre herom behovende Efterret- 15. April,

ninger, han skal væce pligtig, saa noiagtig som mueligt,

at give. — 4) Ligesom det altid bliver at indfore i Auc-

tions-Gonditionerne, at intet Efterbud kan ventes anta-

get, saa bliver det ved samme ligeledes at fastsætte,

at ingen bliver tilladt igjen at fragaae det Bud, hvorpaa

Tilslag er skeet. HvorfoY og ingen Paastand om Afslag

i de Afgifter, som ved offentlig . Auction engang ere

betingede, efterdags maa antages, videre end hvis foran

i anden Post er anordnet om dette Slags Forpagtnin-

gers Opsigelse. — 5) Ligeledes skal altid indfbres i

Auctions-Conditionerne, at den som maatte blive Hoist-

bydende paa nogen saadan Forpagtning, maa være

betænkt paa, saasnart Tilslag er skeet, at stille, og af-

levere til vedkommende Amtmand, saadan en Gaution i

Jordegods, som han kan agte antagelig for saa stor en

Summa, som svarer til et heelt Aars fulde Afgift, hvil-

ken Caution derpaa thinglyses inden Lavretten, og op-

tages siden til Forvaring ved Amtet, hvor der over

dette Slags Cautioner efterdags bliver at holde en egen

Protocol; ligesom og udtrykkelig maa fastsættes ved

Gondilionerne, saavel at vedkommende forbeholdes frit

Bud i Hensigt til Fæstet, som og at det Fæste, som

ifblge det hbieste Bud kan falde at svare, skal strax

betales til Landfogden i rede Penge saasnart Tilslag er

skeet, og Budet, samt Cautionen, ere blevne antagne.

~ 6) Og som der ved. Forpagtningerne bor haves for

Oine, saavel at Godserne kunne vorde forsvarligen for-

valtede, som Afgifterne deraf rigtig betalte, saa bliver

ei*d videre at betinge ved dette Slags Gonditioner, at

der til Forpagtningerne ikke antages andre, end saa-

danne Personer, som kunne agtes at være i Stand til

at forvalte Godserne, og som ere saa vederhæftige, at

det ikke kan befrygtes, at de ville paadrage sig storre

Restancer, end de kunne tilsvare; i hvilken fbrste Hen-
seende dem ellers paalægges, ei alene at holde God-

IV. fi. l6
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1776. serne ved lige, men og at forbedre samme saavidt

15. April, mueligt er. — 7) Alle saa kaldte Fæstebreve eller Con-
^"^^

tracter paa Klostere, Ombuds -Jorder eller andre saa-

darine Forpagtninger i Island, skulle herefter udstedes

af Vores Vestindiske og Guineiske Bente- samt General-

Toldkammer, hvorfor ogsaa alle Opbydelser af samme

skulle stiles paa nærmere forventende Approbation; i

hvilken Henseende vedkommende Amtmand, naar an-

tageligt Bud bliver gjort, det fors te som skee kan, skal

indsende til Kammeret saavel den holdte Auctions-

Forrelning med tilhorende Conditioner under Lavlhings-

skriverens Underskrift og Segl, som den fra Landfog-

den, ifdlge foregaaende 3. Post, indhentede Underret-

ning, tilligemed sin Betænkning og Forestilling, til

Approbationens og Conlractens Erholdelse. Men paa

det at Forpagtningernes Omvexling ikke derved skal

lide noget Ophold, saa tillade Vi allern. herved, i Til-

fælde af forrige Forpagters Dodsfald eller Udsættelse

(thi med Opsigelser forholdes efter foregaaende 2. Post),

at naar der, ved Opbydelsen i Lavretten, erholdes saa-

dant Bud, som vedkommende Amtmand aster at være

antageligt, den Hoislbydende da, naar han har stillet

Caulion, samt betalt det ved Auetionen udlovede Fæste,

strax maa sættes i Besiddelse af saadan Forpagtning,

paa den Maade, at Auctions-Forrelningen, hvorudi Con-

dilionerne maa være inddragne, tilstilles ham under

Lavthingsskriverens Underskrift og Segl, med vedkom-

mende Amtmands Paategning, at han ifolge deraf til-

træder Forpagtningen, og at dette meddeles ham til

Beviis derpaa, indtil Forpagtnings-Contracten fra Kam-

meret kan indlobe; hvorimod han til Amtmanden un-

der sin Haand og Segl reverserer sig til at opfylde

Conditionerne; hvorpaa da Amtmanden strax foranstal-

ter, at Godset med Bygninger og all andet, hvis dertil

er henhorende, bliver til ham, imod hans Qvittering ef-

ter Befindende, overleveret ved en lovformelig Besig-

telses-Forretning, hvorudi saavel Godset og dets Tilstand

i
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i Almindelighed med dets Bygninger, Besætning og 1776.,

videre, tydelig bor beskrives, som og især den af den 15. April,

fratrædende Forpagter eller hans Boe og Arvinger der-

paa svarende Aabod fastsættes, af hvilken Forretning

strax bliver uden Betaling at levere en Gjenpart til

vedkommende Amtmand til hans fornbdne Efterretning,

og en anden til Landfogden, for at folge hans Jorde-

bogs - Regnskab, hvorimod ban seer sig forsynet med
en Copie deraf, til at forblive ved Embedet, ligesom

og Landfogden af Amtmanden meddeles forneden Com-

munication, at den nye Forpagter er bleven sat i Be-

siddelse af det Gods, hvorpaa han er bleven Hoistby-

dende, tilligemed Copie af den af ham stillede og ved

Amtet til Bevaring optagne Caulion. — 8) Kan antage-

ligt Bud paa en Forpagtning ved Auction i Lavretten

ikke opnaaes, bliver en ny Opbydelse deraf at beramme

til næstkommende Landsthing, da vedkommende Amt-

mand imidlertid strax haver at beskikke en Mand til at

forvalte Godset, hvilket tilmeldes Landfogden, paa det

han kan vide, af hvem Afgiften skal kræves; til dette

Slags Forvaltninger, naar samme maatte behoves, saa-

vel som og til Besigtelses- og Afleverings - Forretninger

over dette Slags Godser, skal ellers tages, naar Stedets

Sysselmand kan agtes interesseret, eller af andre

Aarsager ubekvem dertil, enten den nærmeste duelige

Sysselmand, eller en anden af de bedste, kyndigste og

vederhæftigste Mænd, som kunne være at faae. — 9)

Skulde det ellers imod Formodning indtræffe, at nogen

Forpagter eller Forvalter ikke havde afbetalt sin fulde

Afgift til hvert Aars i. Septbr., haver Landfogden ufor-

tovet at melde sig hos vedkommende Amtmand med
Liste

paa saadan Restance, hvilken Liste Amtmanden
dad

5 &aar han finder den rigtig, straxen paategner til

ExecutioQ
?
hvorefter den, saaledes paategnet, tilsendes

den Sysselmand, i hvis Syssel den Skyldige boer; og
01X1 ^ er en Sysselmand, som der skal exequeres hos,
a hl nærmeste Sysselmand, eller en anden til denne

16*
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4776. Forretning constituerende duelig Mand, til at gjore Exe-

l^ApriT cu^onen * F°r saadan Execulion nyder den Exequerende

for hver o Mile I Rd. og for Forretningen selv 2 Rd.

og ikke mere, samt tvende Vurderingsmænd, som han

skal have med sig, 10 Fisk hver daglig, saa længe

Reisen og Forretningen varer; hvorefter da det exe-

querede Belbb, naar det er gjort i Penge, tilstilles Land-

fogden imod hans Qvittering. Og skulde der ved

Dddsfald hos Sysselmænd eller Kloster- og Ombuds-

holdere befindes at indestaae noaen. Restance af deres

Afgifter til Vores Casse, have vedkommende Skiftefor-

valtere, hvis de ikke selv ville derfor staae til Ansvar,

vedbbrligen at paasee, at saadanne Os tilkommende

Fordringer vorde efter Loven forlods udlagte af de Af-

dodes Boer, og altsaa, at samme hverken blive deelte

eller til Arvingerne overladte, inden saadan Fordring

er udbetalt, eller for dens Betalina inden et Aars For-

Job, stillet ndiaglig Sikkerhed: til hvilken Ende Land-

fogden, saasnart nogen Sysselmand eller Forpagter ved

Dbden maatte afgaae, haver under sin Haand og Segl

at angive til vedkommende Amtmand alt hvad den Af-

dbde maatte findes skyldig til Vores Casse. Hvorefter

alle og enhver, som det kan vedkomme, allerund. have

sig at rette. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vores kongelige Residents- Stad Kjobenhavn den 15.

April 1776.

is. April. Forordning om Friheder for Bebyggere af 6de

Jorder i Island. Christiansborg 15. April 1776 1
.

— Denne For. er emaneret saavel paa Islandsk som paa Dansk

(see Resolution 22. April 1776) men findes ikke anfbrt som

publiceret paa Althinget. Af den danske Text er Originalen

heftet bagved den anfbrte kgl. Resol. 22. April (see nedenf.

under d. D.) i Toldk\ isl. finm. &c. Forestillings-Protocol

') Toldk. Skriv. 22. April og 4. Mai 1776, samt 18. Januar

1777 og 3. Marts 1778.
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for 1775— 1776, 23, Nr. 21 . Original-Aftryk hos Hopffner ; Qvart- 4 776.

Forr. for 1776, S. 107— 113; Rubr. hos Schou VI, 179; Uddrag 15. April.

(§§ 1— 13) trykt som Bilag X med. For. 13. Juni 1787, S.

52—565 Rubr. i Isl. Maanedstid. 3. Aarg. S. 167— 168. — Den
islandske Oversættelses Original, forsynet med det kongel.

Segl og Kongens og Collegiets Underskrift, er heftet paa det

anforte Sted i Forestillings-Protocollen
5

Original-Aftryk deraf

har ikke været at overkomme. — En anden Oversættelse trykt

i Bjbrn Haldorssons Skrift Atli- (2. Opl. Hrappsey 1783. 8)

S. 5-15 (Khofn 1834. 8. S. 4-12) og Uddrag af den samme

(§§ 1—13) med smaae Forandringer i enkelte Udtryk som

Bilag X til den islandske Udgave af For. 13. Juni 1787, S.

112—116.

Forordning om Friheder for dem, som ville optage

ode Jorder eller ubebygte Steder i Island.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at da der

ved adskillige Leiliglieder er blevet for Os, allerund.

andraget, at Islands Indbyggeres Antal nu for Tiden

skal være meget formindsket, samt at mange Gaarde,

ja hele smaae Boygder, som for have været beboede,

saavel som andre Landstrækninger, som kunde bebyg-

ges, ligge ode, til liden eller ingen Nytte: saa ville Vi,

efter den særdeles kongel. Omhu, Vi bære for Islands

Opkomst, til Landets bedre Bebyggelse og Folkemæng-

dens Forogelse, have indtil videre bevilget og anordnet,

ligesom Vi hermed allern. bevilge, adskillige Friheder

dem, som efterdags maatte optage 6de Gaarde

sammesteds, samt videre derom anordne som folger:

1) Hvo som vil optage Gaarde eller Pladse paa saa-

datine s tore Strækninger i de beboede Boygder, som
W liden eller ingen Nytte ligge udyrkede, skal anmelde
Saadant

i Landsthingsbogen til Bekjendtgjorelse, da de t

s°m maatte have, eller formene sig at have Eiendoms-
Ret

ffl saadant Stykke Land, skulle inden eller paa
næste Althing, som indfalder over 3 til 4 Maaneder
sfter at Anmeldelsen i Landsthingsbogen er bleven be-

kendtgjort, være forbundne til at angive saadant for
en Amtmand, i hvis Amt Grunden ligger; angiver In-
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4776. gen sig i bemeldte Tid som berettiget til saadan Eien-

15. April, dom, tillægger Amtmanden vedkommende Sysselmand

Ordre, med tiltagne 4 upartiske og fornuftige Danne-

mænd, til at besigte Stedet, og ved en ordentlig For-

retning at udvise samme til den, som sig derom forst

haver anmeldt, med saa megen Landstrækning, som til

en maadelig Gaard fornoden eragtes. — 2) Til saadan

Forretning indvarsles altid de tilgrændsende Gaarders

Eiere, naar de ere i Landet, eller de, som have saa-

. danne Gaarde i Brug, paa det de kunne erfare hvad

som saaledes til Bebyggelse udvises; indfinde de, eller

Nogen af dem, sig ikke, fortfares dog ligefuldt med
Forretningen, og have de Eiere, som ikke have ind-

fundet sig, efter at de lovlig have været indvarslede,

siden ingen Ret til Paaanke; men moder Nogen af dem,

og vil paastaae, at hans Gaard, ved saadan ny Gaards

Optagelse, bliver fornærmet eller indskrænket udi dens

tilhorende Udmark, Betemark eller Engeslaatter, hvorfor

samme er sat i Dyrhed og Skyld, da skalsaadantaf Syssel-

manden og de tiltagne Mænd paa Stedet skjbnnes, om Noget

af den udviste Strækning er ham med Ret og Sandhed

tilhbrende, efter hans Gaards Dyrhed og Skyld; og hvis

da saadant ikke befindes, skal Forretningen fuldfores

og gjælde. Det agtes ikke for nogen særdeles Eien-

dom, om endog de omkring Boende kunde have været

vante til at drive deres Fæ paa saadant Stykke Land,

saa længe og fordi det haver ligget ode, da det alene

bliver at ansee som en Alminding, i hvad Brug de i

den Tid kunde have eyort deraf, saa at det ikke desto

• mindre skal skjbnnes, om der ikke er Plads nok for

en ny Gaard og fælles Mark; thi Vor allern. Villie er,

at Landet ei, formedelst Misbrug, skal ligge ode. —
3) Angiver sig Nogen med upaatvivlelig Eiendomsret

til Grunden, ejbres dog, efter Amtmandens Foranstalt-

ning, en saadan Forretning, som meldt er. Befinder

da Sysselmanden og tiltagne Mænd, at Udmarken ligger

unyttig og uden synderligt Brug, men kunde give Be-
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kvemmelighed og Rum nok til en ny Gaard, da skal 1776.

saadan Gaard optages, dog saaledes, al Eieren forbe- 15. April,

holdes sin Ret til at lade den bebygge, samt med den

tiltrædende Beboer sig paa lovlig og billig Maade at

forene om Landskyld og Qvildeleie, om han begjerer

Qvilde; thi ellers maa det ham ikke paabyrdes; men
Stedets Bebyggelse skal Eieren forbinde sig til inden et

Aar at foretage. Vil eller formaaer han dette ikke, •

og' han i saa Fald ikke heller vil sælge et saadant

Stykke Land til Nybyggeren for billig Betaling, udvises

Pladsen dog til den, som forst har anmeldt sig dertil,

hvilken da selv befrvfeger samme med do Friheder, som
% i— kj *

Vi saadanne Nybyggere allern. ville forunde, og som

herefter formeldes
;

dog Eieren sin Eiendomsret forbe-

holden. — 4) Anmelder Nogen sig til at oplage Gaard

i Afreisfælleder og ubebygte Landslrækninger ovenfor

Bovizden, foranstalter Amtmanden, efter at det i Lands-
d KJ 7 '

.

thingsbogen er kundgjort, en ligesaadan Forretning,

som foran er anordnet, hvortil Sysselmanden laderind-

varsle de til saadanne Udenbbygds Strækninger stodende

Gaarders Eiere eller Beboere, om maaskee noget til

deres Gaarde med Relte henhorende Brug skulde strække

sig didhen, paa det de kunne erfare, hvad Strækning

til saadan en ny Gaard maatte blive udviist, hvorefter

Sysselmanden med de tillagne Mænd bestemmer og ud-

maaler den Landslrækning, som til en saadan Gaard

passehgt kan være, baade i Henseende til Tune og

Udmark, og den udviste Strækning af sit Indhold og
^raendsemærker nbiaglig beskriver. — 5) Med Gaarders

^P lagelse i de fra ældre Tider nedlagde 02 forladte
D " .

KJ KJ

°}gder forholdes som forhen er meldet med Udviis-
nin

S> Udrnaaling og Beskrivelse i Henseende til Indhold

°S Mærker, den lange Bekjendtgjbrelse i Landsthings-
^°gen alene undtagen, som .agtes ufornoden, eftersom

^ ikke er at formode, at Nogen efter saa lang Tid
n melde sig dertil som Eier eller Arving, men det

maa ansees som en forladt Eiendom og Ingen lilhbrende,
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1776. og altsaa ingen 'Paastand eller Modsigelse der at kunne

. April, have Sted. Den, som da i slige ode Bbygder vil op-
w~>^^~"

tage nogen Bolig, melder det alene til Amtmanden,

som da ved Sysselmanden foranstalter derover en lov-

lig Forretning, som for er meldt. Dog ville Vi, til endnu

videre Opmuntring herudi, allern. have bevilget, at naar

Nogen af dem, der maatte formene sig enten formedelst

en langvarig Brug, eller andre Aarsager, at have et

Slags Adgang til nogen saadan Grund, i eller uden

Boygderne, som i Hævdstid eller længere haver ligget

ubebygget, skulde, ifolge denne Forordning, anmelde

sig til at ville optage samme til Bebyggelse, da maa

de dertil fremfor Andre være berettigede, naar de saa-

dant derpaa betimeligen efterkomme. — 6) Naar nogen

Plads saaledes til Bebyggelse er bestemt og udmærket,

giver Sysselmanden en Udskrift af Forretningen tilved-

kommende Amtmand, som da meddeler Nybyggeren

Bygnings -Brev; Forretningen lyses desuden til Thinge,

hvilket da i alle Maader skal ansees og gjelde, som en

sikker og paalidelig Adkomst. — 7) Alle slige udviste

Strækninger skulle, som meldt er, i Henseende til sit

Indhold og Grændser, noiagtig beskrives, til at fore-

bygge, at en saadan Nybygger ikke skal gribe videre

om sig, end ham er udviist; ikke heller maa ham mere

udvises, end til en med Flid og Dyrkning passelig og

maadelig god Gaard kan eragtes fornbdent, mindre saa

vidtlbftig en Strækning, at han derpaa kunde sætte

andre Bebyggere, eller efter eget Tykke lade den ligge

udyrket; men hvad hån ikke nodvendig behbver, skal

blive Andre til Nytte, som endnu maatte melde sig til

, at optage Gaarde, og det saavel fordi det altid er nyt-

tigere til fælles Hjelp, paa afsides Steder, at have Na-

boer, end at boe alene, som og fordi Ingen bor be-

sidde stbrre Landstrækning, end som kan passe sig til

hans Gaards Dyrhed. Skulde det befindes, at ved

Udviisnings - Forretningen herudi var gjort Underslæb,
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skal saadant, naar derom i Fremtiden maatte skee lov- 1776.

lig Paaanke, ikke være af nogen Gyldighed. — 8) De 15 April,

udi i. Post ommeldte 4 Dannemænd, som til Besigteisen

og Udviisningen udmeldes, ville Vi allern. skulle, hvad

denne Forretning i Særdeleshed angaaer, forud tages

under lovlig Eed, at de derudi ville handle, besigte,

udvise og beslutte efter deres bedste Vidende, og som

de rettest og sandest skjonne kunne. For Forretningen

og Reisen til Stedet nyder Enhver af dem 40 Sk. Cou-

rant om Dagen, naar Land til en ny Gaard maatte blive

udviist, og naar ikke, da 20 Sk. for hver Dag de be-

hbve til Reisen frem og tilbage. Sysselmanden nyder

for hver saadan Forretning, Udstedelsen iberegnet, naar

nogen ny Gaard udvises, 3 Rd. Courant, og desuden

Retaling for Reisen fremad, efter dens Længde, beregnet

til 1 Rd. Courant for en Dags Reise eller Thingmanne-

leid; men naar ingen ny Gaard kan blive udviist, ny-

der han alene Betaling for Reisen frem og tilbage paa

samme Maade; hvilken Betaling Vi allern. ville lade

foranstalte Vedkommende anviist, naar det af Stedets

Amtmand for Vores Vestindiske og Guineiske Rente-

samt General- Toldkammer bliver anmeldet, at noaen

saadan Forretning er bleven fuldfort paa den af Os

allern. anordnede Maade. — 9) Dem som da optage

og bebygge nogen Landstrækning udi de beboede

Bbygder, ville Vi allern. forunde Skatte- og Tiendefrihed

i 20,Aar; doer de for den Tid, nyde deres Enker eller

andre Arvinger samme Frihed indtil de 20 Aar ere

°Pfyldte, hvad enlen de gifte sig eller ikke, og om In-

gen haver særdeles Ejendomsret til Grunden , bliver

desuden saadan ny optagen Gaard, med den til samme
u dviste Landstrækning, Bebyggerens Odel og Eie. —
*0) Eier en Anden Grunden, skal Bebyggeren være fri for

S^at og Tiende sin Livstid, saavel som Enken efter ham,

^
aa længe hun lever, og deres Son eller Datter have

u£hed og Fortrin fremfor Andre at beboe Gaarden,
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4776. naar de ere dertil duelige. For Landskyld og Afgift

15. April, skal Nybyggeren være befriet i 3 Aar, om Jorddrotten

haver bekostet Gaardens Opbyggelse, men har Nybyg-

geren selv bekostet den, skal han være befriet for Land-

skyld og Afgift i 10 Aar, da Gaarden forst sættes til

billig Landskyld efter dens Godhed. Det samme er og

at forstaae om fraliggende Udmarker og Afretter, som

hore til nogen særdeles Gaard eller Kirke. Men er

Grunden Os selv tilhorende, nyder Bebyggeren, naar

han bekoster den nye Gaards Opbyggelse, foruden be-

meldte Friheder for sig, Enke og Bom, tillige Frihed

for Landskyld og Afgift i 20 Aar, og om han doer for,

fblger samme Frihed Enken, indtil de 20 Aar ere ud-

lbbne. — 11) De som optage og bygge Gaarde i de

Afretter, som ikke ere Nogens særdeles Eiendom, eller

i nedlagde og forladte Bbygder, nyde Skatte- og Tiende-

Frihed for dem og deres Enker efter foregaaende 9.

Art., samt Jorden til Odel og Eie for sig og Arvinger.

— 42) Alle saadanne Nybyggere skulle ellers være for-

pligtede, at sælte forsvarlige Gjærder saavel omkring

de dem udviste Tuner, som omkring den bvrige Mark,

saavidt de formaae, og ibvrigt med al Flid rydde og

dyrke samme, hvorom Sysselmanden jevnlig skal sbge

Underretning, som Amtmanden siden lilkjendegives.

Befindes Nogen doven og efterladen, skal det til Vort

t
Vestindiske og Guineiske Rente- og General -Toldkam-

mer indberettes, da saadan En, efter Sagens Beskaffen-

hed, kan vente at miste de ham forundte Friheder, og

Pladsen at overlades til en dueligere Beboer. — 13) Hvad

Fremgang det ellers faaer med saadanne Nybyggere,

haver vedkommende Amtmand aarliu at indberette til

Vort Vestindiske og Guineiske Rente- og General-Told-

kammer, som og hvad Vanskeligheder, Hindringer og

Indvendinger derved maatte mode, for derom efter Be-

findende at kunne indhente Vor nærmere allern. Reso-

lution; ligesom Vi og allern. ville være betænkte paa

endvidere i Tiden at befordre og understotte dette An-
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føg ved saadanne Benaadninger, som de derved efter- 4776.

haanden forekommende Omstændigheder, og den deraf 15. April,

forhaabende Nytte, maatte befindes at gjore fornodne.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig aller-

underd. haver at rette. Givet paa Vort Slot Christians-

borg udi Vores kongelige Residenlsstad Kjobenhavn

den 15. April 1776.

Forordning um friheit fyrir })å, sem vilja upp taka

eybi-jarbir eba obygo plåz å Islandi.

Ver Christian så sjoundi &c. g. b\ v., ab J)ar Oss

vib ymisleg til fe 1 1 i hefir allraund. verib til kynna gefib,

ab folks fj bldinn å Islandi skuli nu sem stendur vera mjbg

svo minkabur, og ab margar jarbir, jå heilar småar

sveitir, sem ab fornu hafa verib bygbar, svo vel sem

bnnur landplåz, sem byggjast kynni, liggja i eybi, til

litilla ebur engra nota: svo viljum Ver, eptir Jæirri sér-

legri konunglegri åhyggju, sem Ver berum fyrir Islands

uppreist, til landsins betri byggingar og folksfjbldans

aukm'ngar, hafa ab svo stoddu eptirlåtib og tilskipab,

einsog Ver hermeb allranåb. eptirlåtum
,
ymisleg friheit

t)eim til handa, sem hér eptir kynnu £ar af nyju ab

byggja eybi -jarbir, sem og frekara £ar um tilskipum,

sem eptir fylgir.

1) Hver sem af nyju vill byggja jarbir eba plåz å

svoddan vibåttum i J)eim bygbu sveitum, sem til litilla

ebur engra nota liggja oyrktar, skal lysa J>vi i lbgjDi'ngis-

bokinni, ab J}ab kunngjort verbi, })å J)eir, sem kynnu ab

hafa eba i}>ykjast hafa eignarrétt til J)esshåtlar lands,

skulu innan ebur å j)vi næsta alfjingi, sem innfellur

Seinna en 3 eba 4 månubum eptir ab lysingin i lbg-

frfogisbokinni er kunngjbrb, vera skyldugir ab segja })eim
aHitDaanni

til J^ess, i hvers umdæmi landib liggur. Ef
enginn lætur sig å sbgbum tima f lj6si, svo sem ætti

hann tilkall til |)esshåltar eignar, |)å tilsegir amtmaburinn
vibkomandi syslumanni, meb tilteknum 4 éparliskum og
sliynsbmum dånumbnnum, ab yfirskoba plåzib, og meb
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4776. reglulegri forrétting ab tileinka })ab Jieim, sem fyrst hefir

15. April, bobib sig til J)ess, meb svo storri landsvi'dd, sem ånægj-
v" anleg metast kann til vibværilegs abylis. — 2) Til J)ess-

håttar forréttfngar skal ætib stefna hjaliggjandi jarba

eigendum, ef [)eir eru innanlands, e$a J)eim, sem hafa

J)ær jarbir til brukunar, svo Jjeir geti vitao hvab i J)ann

mata verbur til byggingar anafnab. Ef f>eir, eba einhver

af })eim, eigi mæta, skal ])6 allt ab einu framhaldast

meb forréltinguna, og hafa f)eir eigendur, sem eigi hafa

mætt, |)egar }}eir hafa verib loglega tilkallabir, J^ar eptir

engan rétt til åkæru; en ef einhver af \teim mælir, og

vill uppåstanda ab hans jbrb, vib J)åb ab Jwilikt nybyli

verbur upp tekib, skebur 6réttur eba afdråtlur i hennar

tilheyrandi ulleudi, hagabeit eba engjum, eptir hverjum

hun er sett ab verbi og landskuld, J)é
skal })ab a stabnum

sjålfum metast afsyslumanninum og^eimtiUekuumbnnum,

hvort nokkub af J>vi anafnaba landi heyri honum meb

rétti og sannleika til, eptir hans jarbar dyrleika og af-

gjaldi; og ef f)ab eigi reynist ab svo sé, skal forrétti'ngin

fullgjorast og gilda. f>ab åli'zt eigi ab vera nein sérleg

eign, f»6 ab J>eir i kn'ng buandi hafi verib vanir ab reka

"
sitt kvikfé å svoddan land, svo lengi sem, og vegna

J)ess, J)ab hefir legib i eybi, pvl |)ab skal einasla ålitast

sem almenm'ugur, til hvaba brukunar sem J>eir hafa haft

J)ab å l>eim ti'ma, svo ab J>ab engu ab sibur skal metast*'

hvort J)ar eigi sé rum fyrir nytt ab^li, og sameiginlcgt

land, \>\\ Vor allranåb. vili er, ab landib eigi skuli oræktar

vegna liggja i eybi. — 3) Ef nokkur kemur fram meb

oefanlegan eignarrétt til landsins, J)a skal J)6, eptir

amtmannsins tilsogn, gjbrast J)Vi'lik forrétting, sem åbur

er sagt. Finni })a syslumahirinn og J>eir tilteknu menn,

ab utlendib liggur notalaust og an sérlegrar brukunar,

en gæli })6 lagt af nég rum og hentugleika til eins ny-

bylis, j}å skal Jyvilikt byli upp takast, Jd6 a })ann halt,

ab eigandinn hafi sinn rétt oskerban til ab låta upp-

byggja J)ab og h'ka ab koma sér saman vib J)ann til—

komandi åbuanda å sannsynilegan og lbglegan hått, um
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landskuld og kvigildaleigur, ef hann oskar kvi'gilda, pvi 4776.

annars mega J)au eigi neybast uppå hann, en eigandinn 15. April,

skal binda sig til ab taka ser uppbygging jarbarinnar

innan eins års fyrir hendur. Vili eba megni hann })ab

eigi, og hann ab svo komnu eigi heldur vill selja ny-

byliugnum. jwilikt landsplåz fyrir sannsynilegt verb, \>å

skal J)6
plåzib lileinkast })eim, sem fyrst baub sig til

J)ess, hver J)å sjålfur skal uppbyggja J>ao meb })eim fri-

heitum, sem Ver allranåb. viljum eplirlåta {m'likum ny-

bylingum, og sem sibar skal sagt verba, J)6 svo, ab

landeigandinn hafi sinn eignarrélt oskerban. — 4) Ef

nokkur gefur sig fram til ab upptaka jorb i afréttar-

almenningum og obygbum landplåzum fyrir ofan bygbir,

})å skal amtmaburinn, })egar buib er ab lysa {>yi i alj)ingis-

bokinni, låta gjora slika forrétting, sem ab framan er

tilskipab, hvar til syslumaburinn å ab låta tilkalla eig-

endur eba åbuendur peirra jarba, sem næstar Iiggja

J)essbåltar utanbygbar landi, ef nokkur notkun, sem meb

réttu tilheyrir {)eirra jbrbum, kynni |)ångab ab nå, til

l^ess ab Jpeir geti fengib ab vita, hversu stor landsvidd

' JiviUku nybyli kann ab verba tileinkub, hvar eptir syslu-

maburinn meb l)eim tilteknu mbnnum åkvarbar og ut-

mælir {)å landsvidd, sem sambjéba kann Jwiliku byli

bæbi ab tiinum og utlendi, og uppskrifar nåkvæmlega

! tå ånbfnufcu vibåtlu eptir hennar stærb og landamerkjum.

j
5) Meb jarba-upptbku i J)eim bygbum, sem ab fornu

j
hafa verib nibur lagbar og låtuari eybi, skal eins breyta

,

°g ab framan er sagt meb tileinkun, utmæling og* upp-

S skrifun ab stærb og landamerkjum, ab J^eirri laungu

I hsingu i aljnngisbokinni einasia frålekinni, sem virbist

j

0naubsynleg, jDar eigi er væntanlegt ab neinn eptir svo

I långan tima geti gefib sig fram sem eiganda eba erfingja

lJar til, heldur må J>ab ålitast sem fyrirlåtin eign og
engum tilheyrandi, og J)essvegna, ab engin åkæra eba

polkast geti l>ar ått heima. Så sem J)å vill taka eitt-

^^
rt nybyli upp { sh'kum eybibygbum, skal einasta gefa
amtmanninum til vilundar, sem J)å

lætur ^arum
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4776: gjbra af syslumanninum logiegå forréttmg, einsog ébur

15. April, er sagt. pé viljum Ver, til enn frekari upphvatm'ngar

hér til, allranåb. hafa tillåtib, ab J^egar einhver af J)eim,

er feykjast kynni, annabhvort vegna långvarandi brukr

unar ebur annara orsaka, hafa nokkurskonar abgang til

J)vih'ks lands, innan eba utan bygba, sem i hefbar tib

eba lengur hefir verib 6bygt, vildi eptir J)essari forordn-

ingu gefa sig fram til ab taka J)ab upp til byggmgar,

J)å mega Jiéir t>ar til hafa rétt fremur dbrum, J)egarJ)eir

J)ar å eptir li'manlega framfylgja Jra; — 6) J>egar nokk-

urt plåz er å })enna halt akvarbab og afmarkab til bygg-

ingar, skal syslumaburinn gefa ulskrift af forréttinsunni

til vibkomandi amtmanns, sem j)å gefur nybylingnum

byggi'ngarbréf. Forrétli'ngunni skal {)ar ab auki lysa å

t»ngi, hvab J)å i allan mata skal ål/tast og gilda sem
viss og 6brigbul heimild. - 7) 011 ^esshaltar til nybyla

ånbfnub landsplåz skulu, eins og sagt er, ab stærb og

landamerkjum nåkvæmlega uppskrifast, til ab koma i

veg fyrir, ab slikur nybyh'ngur eigi grfpi frekar um sig,

en honum er tileinkab. Eigi må honum heldur meira

ånafnast, en sem åli'zt ab vera naufcsynlegt til einnår

mebalmata g6brar jarbar, ])egar hun er yrkt meb kost-

gæfni og rækt, enn sibur svo st6r vibålta, ab hann geti

selt abra buendur J)ar å, ebur, eptir eigin J)6tta, låti

hana liggja éyrkta; heldur skal, hvab hann eigi naub-

synlega vib J)arf, verba bbrum til nota, sem si'ban kynnu
ab vilja gefa sig fram til ab upptaka nybyli, og })ab bæbi

vegna J)ess, ab })ab er ætib nytsarølegra til innbyrbis

abstobar å afsfbis stbbum, ab hafa nagranna, en ab bua
einnsamann, og lika, ab enginn å ab eiga stærri land-

eign, en hans jarbar dyrleika sambybur. Skyldi j)ab upp
koma, ab i bessu haft verib meb ånbfnunar-forrétlins-

unni brukab nokkub undirferli, skal J)ab vera ogilt, ef

J>ar uppå i framtibinni skebur logleg åkæra. — 8) peiv -

4 dånumenn, sem til Jjessarar yfirskobunar og tileink-

unar utnefnast, og um er talab i l)eim 1. posti, viljum
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Ver allranåb. ab skuli, hvab J)essa forrélting ser i lagi 4776.

åhrærir, takast åbur i lbglegan eib, ab [>eir vili J)ar f gjbra, 15. April,

skoba, tileinka og ålykta, eptir [>vi sem ])eir bezt vita og

réttast og sannast skynjab geta. Fyrir forréltinguna og

reisuna til stabarins fær hver })eirra 40 skild. Courant

å dag, j)egar land til nybylis verbur ånafnab, en J)egar

J)ab eigi skebur, J)å 20 skild. fyrir hvern dag sem Jjeir

J)urfa til reisunnar fram og aptur. Syslumaburinn fær

fyrir hverja })esshattar forréttmg, ab utskriptinni mebreikn-

abri, J)egar nokkub nybyli ånafnasl, 3 rikisdali Courant,

og l>ar ab auki fyrir reisuna fram ab, eptir vegalengd,

reiknaba til 1 Rd. Courant fyrir eins dags reisu eba

Jnngmannaleib; en })egar ekkert nybyli ånafnast, fær

hann einasta betaling i fyrir reisuna fram og aptur å sama

halt. Hvern betaling Ver allranåb. viljum låla vibkom-

endum utgreiba, £>egar Voru vestindiska og guineiska

renlu- sem og general -tollkammeri er af {>ess stabar

amlmanni til kynna gefib, ab nokkur J)esshåttar forrétt-

ing sé fullgjorb å J)ann af Oss allranåb. tilskipaba måta.

— 9) J)eim sem ))å upptaka eitthvert landsplaz i bygbum

sveitum, og byggja bæ J)ar å, viljum Ver allranåb. unna

frelsis fra skbttum og tiundum i 20 år. Ef J)eir deyja

innan Jjess tima, skulu J^eirra ekkjur eba abrir erfingjar

njola sama frelsis, |)artil J>au 20 år eru til enda, hvort

heldur |)ær gipta sig eba eigi, og ef enginn hefir sér-

legan eignarrétt til landsins, skal J^ar ab auki slik ny-

upptekin jbrb, meb J)ar til ånafnabu landj, vera nybyl-

ingsins eign og 6bal. — 10) Ef nokkur annar å landib, » *

skal nybylmgurinn vera fri frå skatti og ti'und sfna lifs-

tib, og ekkjan eptir hann svo léngi sem hun lifir, og

})eirra sonur eba dottir skulu hafa rétt qg frumkvbb

fremur bbrum til åbylis å jbrbinni, }>egar |Dau eru hæf

])artil. Frå landskuld og afgift skal nybylmgurinn vera

fri i 3 år, ef landsdroltinn hefir koslab bæjarbyggmg-

una, en hafi nybylmgurinn sjalfur koslab hana, skal hann

vera fri fyrir landskuld og afgift i 10, år, og J)å
skal
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4776. jorbin fyrst metasl til sannsynilegrar landskuldar eptir

. April, hennar gæbum. Sama er og ab skilja um fjarlæg lit-

lendi og afréttir , sem tilheyra einhverri vissri joro eca

kirkju. En ef landio heyrir Oss sjålfura til,
l>å

fær

åbuandinn, })egar hann kostar bygging hins nyja bæjar,

auk aburnefndra fn'heita, fyrir sig, sina ekkju og born,

undireins fnun fra landskuld og afgift i 20 år, og ef

hann deyr fyrr, rjigir sama frelsi ekkjunni, })ar til 20

ar eru af li&in. — 11) J>eir sem upptaka og byggja ny-

byli i })eim afret tum, sem eigi eru nokkurs sérleg eign,

ellegar i aflogcum og fyrirlåtnum bygbum, njota skalta

og tiundafrelsis fyrir sig og si'nar ekkjur, eplir fyrir-

farandi 9. Art., sem og jorbina til 6&als og eignar fyrir

sig og sfna erfingja. — 12) Alliir J>esshåttar nybyh'ngar

skulu annars vera skyldir ab setja forsvaranlega garba,

bæbi i kn'ngum }>au tun, sem f>eim eru tileinkub, sem

og kn'ngum hitt annab af landeigninni, sem J)eir framast

megna, og J>ar ab auk meb allri kostgæfni rybja og

yrkja hana, hvar um syslumaburinn skal jafnabarlega
t

eptir grennslast, hvab* og siban å ab gefast amtmanninum

til vitundar. Finnist nokkur latur og hirbulaus, J)å skal

}>ab tilkynnast Yoru vestindiska og guineiska rentu- og

general-(toll)kammeri, })å svoddan einn, eptir sakarinnar

åsigkomulagi, må vænta ab missa J)au frflieit, sem honum

eru eptir latin, og ab plåzib verbi einhverjum duglegri

åbuanda i hendur fengib. — 13) Hvab annars framgengt

verbur meb slika nybylinga å vibkomandi amtmabur

årlega ab tilkynna Voru vestindiska og guineiska rentu-

og general-tollkammeri, sem og hver vandhæfi, hindr-

anir og motmæli J>ar vib mæta kunna, til {)ess ab J)ab

geli, eptir fyrirfundnu åsigkomulagi, |>ar um utvegab Vora

frekari allranåb. tilskipan, einsog Ver og allranåb. viljum

hafa i J)ånka, enn gjorsamlegar meb U'manum ab frama

og vibhjålpa l)essu fyrirtæki meb svoddan nåbar lénan,

sem l^au jjar vib eplir hendinni fyrirfallandi atvik, og

su {)ar af væntanlega gagnsemd finnst ab utkreija.
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Hvar eptir eiun og serhver af vilbkomendum hefir 1776.

sig allraund. ab rétta. Gefio å Vom sloti Christiansborg T^T^T° & 15. April.
i Vorum konunglega aosetursstao Kaupmannahbfn J)ann

15. April 1776.

Instruction for Skipper Hans Erik Minor,

ved Opmaalingen af Islands Kyster og Havne.

Khavn i April 1776 1
. — Efter reenskrevet Udkast

fra „den kongelige almindelige islandske, finmarkske og fær-

oeske Handels- og Fiskefangst-Direction", indsendt til Told-

kammeret under 1. April 1776, og approberet ved Kammerets

Skrivelse 10. April s. A. (Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 487) j ved

Skrivelse til Ober-Skatte-Directionen 20. April s. A. (Copieb.

sst. Nr. 509) meddeles en Copie af denne Instrux. Om Mi-

nors og Fleres Opmaalinger findes Beretning i Erichsens „For-

beredelse" til Olavii Reise, S. cxxxvm—cxlvi, jevnf. Eggers

physikalische und statistische Beschreibung von Island. Kh.

1786. 8. S. 213—215 ; M. Stephens. Island i det 18. Aarhundr.

S. 9-11, og Eptirmæli åtjåndu aldar (16° Udgaven) S. 474—
476. Minors Arbeider have leveret det vigtigste Materiale til

Sci- og Havne-Kortene samt Beskrivelsen over den sydvestlige

Kyst af Island.

Instruction for Skipper Hans Minor, som med Bri-

ganlinen Postillionen er bestemt at undersoge og op-

maale Havnene i Island, og ved Hjelp af den medgivne

Tegnere Hans Abraham Bechtin efterhaanden at for-

fatte et fuldkomment Sb-Charte over bemeldte Oe.

4) Han befordrer sin Reise saasnart mueligt her-

fra directe til Island, hvor han begynder sine Opera-
tioner fra Rechenæs eller Fuglcskjærene, og fortfarer til

^ ester-Jbkkelcn, og saa videre hen ad Vesterlandet, uden
Afbrydelser, saa langt han i Aar kan komme. — 2) Han
undersoger og paa det nbiagtigste opmaaler, samt med

e Omstændigheder beskriver alle de Havne, som paa

April.

9 kgl. Resol. n. JUH 1776 og 26. April 1779 \ Toldk. Skriv.
l9

- Septbr. 1778.

17
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1776. denne Strækning, hvor han i Aar kommer, findes, ei

April. alene de, som hidtil have været beseilede, men og de,

som herefter kunde blive det; ligesom han og dernæst

efterhaanden behorigen beskriver den hele Stikyst, mel-

lem Havnene, samt de derved liggende Oer, paa det

at det Hele kan i sin Tid skaffe et fuldkomment Sb-

Charte. — 3) Til den Ende maa han især ved Havnene

og Indseilingen til samme med al muelig Noiagtighed

bestemme alle Lande- og Oe-Pynter, Hukker, Holmer,

Klipper, blinde Skjær, brydende og andre Grunde m. m.,

saaledes, at de paa Chartet faae samme Beliggenhed

mod hinanden som i Naturen. — Saadant forrettes

bedst ved Kryds-Peilinger, nemlig: a) undersbges alle

i den- Strækning befindende Skjær eller Grunde, og

lægges Baade eller Vagere ud paa samme til Tegn. —
b) undersbges alle Hukker og Pynter, som især bor

vides accurat for Indseilingens Skyld. — c) Fra een

af disse Steder peiler han alle de Hukker og Klipper,

blinde Brændinger, rn. v., baade inde og udenfor

sig, som kan sees fra bemeldte Sted og kan ved-

komme lndlobet. — d) Derpaa forfoier han sig til

et andet af de peilte Steder, og peiler derfra alle

de smaae Punkter , som fra fbrste Plads , hvilke

Punkter han strax *benævner med Numere eller Bog-

staver, for desto nbiere at betegne alting. — e) Derpaa

maaler han Distancen, eller den horizontale Linie, imel-

lem de tvende Steder, hvorfra Peilingerne er skeet,

paa det nbiagtigste, i Fod, Favne, eller Roder, hvor

efter de bvrige Distancer kan udregnes. — f) Dersom

der ere flere Klipper eller Grunde, som vedkomme

samme Indlob, men kan ei sees fra bemeldte tvende

Peile-Steder, da forfoier han sig til det tredie, ja, om

behbves, til det fjerde, &c. — g) Siden antegner han Alt

hvad som maatte være at mærke ved enhver af be-

meldte Peil- Punkter, som kunde være til Nytte for

samme Steds Beseiling; ibvrigt overlade vi til ham

selv at gjbre sine Operationer og dermed forbundne
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Forretninger, paa den Maade ham bedst synes, efter 1776.

Stedernes og andre Omstændigheders ulige Beskaf- ApriL

fenhed. naar alene Hensigten paa det noiagtigste op-

aaaes, da man har den Fortrolighed til ham, at han

ikke forbigaaer nogen betydelig Huk, Klippe, blind eller

anden Grund, men ordentlig og tydeligen beskriver al-

ting efter sin bedste Indsigt..— 4) Dybden i det hele

Indlob til Havnen, og i Havnen selv, maa han favnviis

fra 40 Favne og derunder nbie anmærke. — Paa

Grundene maa han L Fodmaal bemærke, hvor meget

Vand der er med laveste Vand, og det overalt hvor

Skibe ved Lavering kan komme. — 5) Han antegner

om Grunden er klippig. gruset, leeragtig, mudderagtig

eller sandig, samt hvor mange Skibe der kan ligge i

een Havn. — 6) De for Sbfarende tjenlige Vare -Tegn

eller Mærker for Ind- og Udseiling lader han af Steen

opstable, hvor ingen naturlige Mærker er. — 7) Hav-

nenes og de betydelige Udhukker af Landet, deres

Brede og Længde, samt Compassens Misviisning, iagt-

tager han paa det nbieste; ligeledes Slrbmmenes Lob

paa hvert Sted , hvor meget Vandet stiger og falder,

om Ebbe og Flod er ordentlig eller ikke, naar der er

hoist Vand med ny og fuld Maane, samt i forste og

sidste Qvarteer, om der til et Klokkeslet gives hoiest

Vand inde i Havnen og yderst i Indseilingen; hvis ikke,

hvad Forskjel der da er over en halv Time fra Sted

til Sted. — 8) Han maa og anmærke om Soen staaer

ind i Havnen med store Dynninger eller smaae Bullinger,

°8 om der er god Leilighed til Lodsen og Laden. —
9) Maa han nbie bestemme Landstrækningen fra een
Udhuk

til en anden, hvor ingen Havne er og ingen Lei-
nghed gives til stbrre Nbiagtighed, som skeer naar han
ra den Huk, hvor han begynder, peiler alle dem, som
han kan see om sig, seiler saa ad Soen til og med en
vel afmaalt Logline. til en i Minutter nbie afpasset Tid,

fastsætter saa en Distance seilet paa Fod eller Boder,
Peiler saa atter de samme Hukker, med saa mauge flere

17*
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4776. som han der kan see, soger saadan Huk. som han peilte

April, længst fra den forste, og conlinuerer atter som tilforn

rundt om Landet. — Under Landet, mellem Hukkerne

som peiles, drages immer efterhaanden Linier, som

efter Oiesynet og bedste Skjonnende vise Strandbred-

dens Figur, fra een peilet Punkt til en anden. — Lige-
f

som han og ved Tegneren paa hver Peilested tager •

Landtoninger eller Prospecterne saaledes, at samme

Fortoninger altid skyder noget over hinanden, hvorved

og maa agtes, at de kjendelig^te Bjerge og Klyfter,

samt andre Steder, som paa Chartet skal betegnes,

benævnes med deres rette Navne, hvorom Efterretning

faaes af Indbyggerne; men dersom saadant Sted ei

tilforn er navngiven, da maa han beskrive det med

Navne, som han bedst synes kan passe sig. Disse

kjendelige Bjerge i Landet bor saa noie som mueligt

peiles fra tvende Steder, og bestemmes deres Distance
j

fra Peile-Punkterne, eller hvor langt de ligge inde i

Landet — De Klipper under eller over Vandet, Oer,

Holme, Fjorder, Bugter og Viger, m. v., som overalt

forekomme, bor efter Fornodenhed peiles, og deres

Figure og. Sted bestemmes, samt i Beskrivelsen be-

nævnes med Navne som for er meldt. — 40) Den indre

Deel af Fjorderne, hvor Fartbiet ei kan komme, maa

han efter Fornodenhed undersbge ved Baade. — 41) Da

det mueligt kan blive fornodent engang at flytte Han-

delen fra Holmen til Beykevig, saa vilde han meget

noie besee og undersbge Beliggenheden ved sidste Sted,

og bemærke hvad han derved kan finde at erindre, og
1

om ikke ved det Udlob, som gaaer mellem Beykevig

og Arnerhole, kunde gjbres Indretninger til at ind-

lægge med Baade og smaae Fartbier at losse. —
42) Langs Kysterne maa han overalt lægge Mærke til

hvor der er flak eller plat Landing, saa Baade og smaae

Fartbier kan trækkes paa Land om Natten, og om der

er Leilighed til der at indrette et Gangspil, for at lette

Optrækningen ; disse og andre slige mærkelige Steder
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kunde han ved Tegn paa Landet af opstablede Stene,

hvor saadant maatte behoves, gjbre kjendelige. —
13) Ligeledes maa han anmærke, hvor der i Bugter

enten er eller med ringe Bekostning kunde blive Lej-

lighed for slige Baade og Fartbier at ligge sikkre, da

de ved Landtrækningen maa slides. — 14) Hvad nyt-

tige Opdagelser og Iagttagelser han maatte faae Lejlig-

hed at gjbre, af hvad Navn nævnes kan, til Fordeel for

Landet, Handelen, Fiskerierne og Søfarten m. m., maa

han ikke forsbmme flittigen og nbiagtigen at antegne.

-— 15) Endelig maa han, ved at gaae 4, 6 a 8 Mile fra

Landet, efter Fornødenhed, forfatte nbiagtige Land-For-

toninger, saavel rundt om hele Kysten, som fornemmelig

over enhver Havn især, hvis bedste Kjendemærker,

hvorved den fra alle andre kan adskilles, omstændelig

maa beskrives, hvilket dog maa skee ved indfaldende

Lejligheder, uden at bringe nogen Tid især hen her-

med, saalænge Veirliget vil tillade Opmaalinger inde

ved Landet. — 16) Ved slige Lejligheder maa han flit-

tigen lodde og undersøge Havets Bund, og paa det

nbieste bestemme alle de Fiskebanker han kan faae

Kundskab om," saavel hidtil bekjendte som ubekjendte,

deres rette Sted, Distance fra Landet, Strækning, Dybde
under Vandet, m. ml — 17) Til Vejledning maa han

hos Landets Indbyggere, især Fiskerne, erkyndige sig

°m Strømmenes Lob, blinde Skjær, Fiskebanker m. v.

Dog maa han ingenlunde nbies dermed, men selv

med mueligste Accuratesse undersøfie Sandheden i Al-

n
§- — 18) Endelig har han at iagttage, at Landet,

e"er i clet mindste et af de Steder, hvor 'Observatio-
nerne skeer, bliver lagt i den sande Meridian, fra Kjø-

j.

avns Meridian beregnet, og da hertil intet tilforlade-

/°eie Middel er, end Formørkelser, men disse sjelden
ifalde, saaledes at han der kan betjene sig af dem,

indt*^
f°r a^e ^mS' naar saadan gunstig Leilighed

Iaf
'

^aS ltage ved Observationerne Tiden i Minuter,
aVe ved Formørkelsens Begyndelse som Ende, med

1776.

April.

V
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1776. den allerslorste Noiagtighed , som er ham mueligt. —
April. 19] Han soger fliltigen at verificere sine Operationer,

det er at bekræfte een Operation ved en anden paa-

folgende. — 20) Over Arbeidet holder han ordentlig

og noiaglig Journal, saa udforlig, at hans derefter ud-

færdigede Kort i Fremtiden efter samme af kyndige

Mænd kunde revideres. Da Ovrigheden i Landet af

Kammeret, og Kjobmændene af Handels-Directionen ere

befalede at være ham i alle muelige Tilfælde behjelpe-

lige med Raad ogDaad, saa kan han vende sig til dem

i fornodne Tilfælde. — 21) Naar han behover Islæn-

derne og deres Baade til Hjelp, f. Ex. ved en vid tlo flig

Fiskebankes Opmaalirig m. m., hvortil adskillige Baade

behove at lægges som Signaler paa Udkanterne, be-

tinger han saadant paa det noieste
,
dog vogter sig

for alle unbdvendige Udgifter. — 22) Naar han efter

Aarets Tid ikke kan fortsætte Operationer længere,

seiler han directe til Kjobenhavn, for der i Vinter med

Tegnere nærmere at udarbeide dette Aars gjorte Ope-

rationer i det Rene. — 23) Han maa paa Alling anvende

sin yderste Flid, og i de under Arbeidet mbdende

Besværligheder og Fatiguer stedse forestille sig , at

dette hans Arbeide i Tiden endog [kan blive bedomt

af fremmede Nationer, og at dets Fuldkommenhed alt-

saa vil geraade ei alene ham selv, men endog Fædrene-

landet, til sand Ære og Fordeel, ligesom og, at mange

Tusinde Sbfarendes Liv og Gods kan ved sammes Nbi-

agtighed herefter, lige indtil den sildigste Efterslægt

blive reddet, hvilke da derfor vil velsigne ham i hans

Grav. Kjobenhavn . . April 1776.

20. April. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang. de franske Fisker-

*

/ skibe. Khavn 20. April 1776. — isi. Copieb.

Litr. R, Nr. 508.

Paa det Herr Stiftamtmand og Herr Amtmand saa
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meget bedre kunne sæltes i Stand lil at kunne instruere 1776.

vedkommende Retlens Betjente, hvorledes de i Anledning ^ *

April"
a f det under 1. hujus udkomne allern. Forbud mod
uberettiget Handel i Island, og især af sammes 1. og

3- Art., have at forholde dem, saavidt de franske Fisker-

skibe vedkommer: sende vi herudi indsluttet en Afskrift

af den os fra det kongelige Departement for de uden-

landske Affaires communicerede Instruction for de fran-

ske Skibe af dette Slags, som expederes fra Diinquer-

ken, saaledes som sammes Indhold er blevet i Aaret

1766 afhandlet imellem det kongelige danske og det

franske Hof; hvorhos vi ikke have villet undlade videre

at tilfbie, til endnu nærmere Oplysning, at Hans kongel.

Maj* i Aaret 1767 end ydermere haver allern. tilstaaet,

at der for de Skippere, som ikke ere udlobne fra DUn-

querken eller Normandiel, men fra de længere bort-

jagende viinbringénde Provindser i Frankerige, skulde

bl hver Matros beregnes et Oxehoved Viin i Provision,

at regne fra den Dag de ere afseilede fra Frankerige,

°8 allsaa Alt, hvad som maatte findes at være mindre

end den anforte Qvantilet, ei kan være at ansee som

destineret lil dermed at drive Conlrebande - Handel.

maatte Rettens Betjente, saavidt Fornodenheden

maatte raedfore at give dem dette tilkjende, tillige be-

tydes, al de alene holde det hos dem selv til deres

e§en Vejledning i behovende Tilfælde, uden at lade

Andre faae Kundskab derom.' Vestindisk- Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 20. April 1776.

Toldkammer-Skrivelse til den islandske Han- 20. April.

dels-Direction
, ang. Gibsarter og Zeolither fra

Island. Khavn 20. April 1776. — bl. Copieb.

Litr. H, Nr. 510.

vi af Professor Harsdorffs Indberetning hertil

°g derved fulgte Prover, saavel af den raae som af
en hændte pulveriserede og til Gibsarbeide apterede

*
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-4776. Steen, have erfaret, at der paa visse Steder i Island,

20. April, og især paa Vestfjordene, skal findes endog meget bedre
"^"^

Gibssteen end den franske; saa have vi, saaledes som

indslultede Copie nærmere udviser, ved Circulaires-

Skriv eiser til Sysselmændene David Scheving i Barde-

strands Syssel, Jon Arnorsen i lsefjords og Jon Arnesen

i Snæfeldsnæs Syssel, beordret dem at eftersoge dette

Slags Steenart hver i sit Syssel, samt deraf at besbrge

udbrudt og henfort til nærmeste Handelssteder saa

meget som mueligt. for der at indtages i Skibene iste-

den for anden Baglast, ikke paatvivlende, at jo den

kongelige Handels-Direction, hvilken vi vide ligeledes

at have erholdet Underretning om forbemeldle Gibs-

steen, stiller Ordre til de vedkommende Kjobmænd, at

Stenen ei alene modtages og indskibes til Hidbringelse

saavidt saadant kan skee, men og at Vedkommende,

som maatte bringe nogen Qvantitet deraf, nyde en

Douceur derfor. — Foruden hvad vi ellers videre have

meldt i forberbrte Circulaires- Skrivelser, om at faae

nogen Prbver af alle Slags Zeolither, anseet at disse

formenes at kunne blive tjenlige til samme Brug, skulde

vi og holde det Umagen værdi, om Handels-Directioneu

vilde beordre Kjbbmanden paa Grindevig, at lade Bon-

den paa Krisevig Gaard forskaffe og aflevere paa et af

de nærmeste Handelssteder til Hidbringelse her til Sta-

den en Prbve af den Gibs-Jord eller Guhr, som falder

ved Krisevigs Svovelminer, endog i hele Lage. Vest-

indisk-Guineiske Bente- og General-Toldkammer den 20.

April 4776 1
.

') Den paaberaabte Skrivelse til Sysselmændene findes i Co-

pieb. sst. Nr. 511, og anfbres der at være afgaaet til:

David Scheving i Bardastrands, Jon Arnason i Snæfells-

nes, Jon Arnorsson i Isafjords og Petur Thorsteinsson i

(Norder) Mula Syssel, samt adjungerét Sysselmand Jon

Arnorsson i (Sonder) Mula Syssel der omtales dog kun
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Kongelig Resolution ang. en officiel Over- <776.

sættelse af en Anordning. Christiansborg 22.
22
^t^i

April 1776 1
. — Efter at have bearbeidet den islandske

Landcommissions af 1770 Forslag til Bebyggelse af de mange

ode Jorder i Island
,

og indhentet derover Stiftamtmandens

Betænkninger, ledsaget af Udkast til en Anordning om denne

Gjenstand, forelægger Toldkammeret, ved en Forestilling 13.

April, denne Anordning til Approbation og Underskrift, og

foreslaaer tillige,
tt
paa det en saadan til Menigmands Nytte

sigtende Anordning ogsaa af Almuen i Island kunde læses" i
—

uat samme saavel paa Islandsk som Dansk maatte publiceres,

og en islandsk Oversættelse deraf til D. K. Maj te allernaad.

Underskrift fremlægges". — Vestindisk - Guineiske Rente- og

General-Toldkammers Islandske, Finmarkske &c. Forestillinger

og Resolutioner pro Annis 1775 og 1776, 23, Nr. 21 j J. Erichsens

„Forberedelse" til Olavii Reise, S. XXI.

lndbemeldte Kammerets Forslag approbere Vi allern.,

og have i saadan Henseende underskreven den Os fore-

lagte Forordning; ligesaa ville Vi og, at en islandsk

Oversættelse af denne Forordning skal af Kammeret

besbrges, og i sin Tid til Vores Underskrift allerund.

fremlægges 3
. — Hvad videre Understbtning, end ved

Forordningen er fastsat, enten det hele Anlæg i Almin-

delighed
, eller og visse af Nybyggerne i Særdeleshed,

i Fremtiden maatte findes at behbve, saadant forbe-

holde Vi Os, efter Omstændighederne og Kammerets

nærmere gjbrende allerund. Forestilling, i sin Tid videre

aNern. at bestemme. Christiansborg den 22. April 1776.

Localiteterae i Bardastrands Syssel, nemlig uisær langs

me(l Patriksfjorden, som og paa adskillige af 6erne i

Bredefjorden".

Toldk. Skriv. 4. Mai 1776.

) Som Bilage til denne Forestilling og Resolution ere i Fo-
rstilt, og Resol. Protocollen indheftede : a) For. 15. April
*

'
'6 om Friheder for Nybyggere, paa Dansk 5

b) den samme
For. paa Islandsk, — begge Exemplarer forsynede med
det kongelige Segl og Kongens og Collegiets Underskrifter.

*
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me
- Reskript til Stiftamtmand Thodal og Amt-

mand O. Stephensen om Veivæsenet, Broer og

Færger i Island. Christiansborg 29. April 1776.

— Approberet af Kongen ved Resol. 6. Mai 1776, Toldk.

islandske, fmm. &c. Forestill, og Resol. Protocol for 1775—

1776, 23, Nr. 23. — Publiceret paa Althinget 1776 og trykt i

Althingsbogen s. A. Nr. xxrv, S. 53—62; Rubr. i Isl. Maaneds-

tidend. 3. Aarg., S. 168
5
jevnf. J. Erichsens „Forberedelse" til

Olavii Heise, 'S. cxlviii.

Christian den Syvende &c. V. B. T. Da Os

allerund. er blevet foredraget Veivæsenets slette Til-

stand og yderlige Forsbmmelse udi Vort Land Island,

der skal gjbre alle Reiser og Transporter, som over

Land maa skee, hoist vanskelige og besværlige, og Os

derhos tillige er blevet forestillet,, hvad saavei l som

den for nogle Aar siden allern. anordnede Land-Com-

mission, samt andre kyndige Mænd, til denne store

Uleilighed at afhjelpe, allerund. have bragt udi Forslag:

saa have Vi, for at see saavei Lande- som især Boygde-

veiene herefter tilbbrligen anlagte, vedligeholdte og for-

bedrede, allern. fundet for godt derom at anordne og

befale som fblger:

4) Sysselmændene skulle, ifolge den islandske

Lovs Landsleiebalks 44. Cap., samt de i Kraft af samme

Tid efler anden af Ovrigheden foiede Foranstaltninger,

alvorligen holde over, at ei alene Veiene inden hver

Boygd, men og de smaa Fjeldveie imellem samme, og

helst saadanne, som ikke erc over 5 Mile lange, blive,

saavidt saadan findes gjbrligt, aarligen ryddede og

holdte vedlige. samt anlagte saa brede, at tvende Heste

med Klov kunde uden Hinder drives eller fores derpaa

hinanden forbi, hvortil i det mindste udfordres -6 Alen.

Hvor Ledigheden tillader, blive ogsaa Veiene at lægge

saa lige, som skee kan, anseet at ufornbdne Krumnin-

ger gjbre dem baade uanseelige, længere og mbisom-

meligere. — 2) Ved Veienes Rydning bor alle derpaa
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befindende lose Stene, være sig smaae eller store, som 1776.

kunde være til Hinder enten for ridende Folk eller 29. April

belæssede Heste, og som ikke behoves til Veiens Op-

fyldning, fores eller væltes saa langt til Side, at de

ikke igjen skulle falde ind paa Veien. Men hvor de ere

faste og kunne dog optages, graves de og brækkes op med
Jern-Stænger, eller sprænges med Krudt, til hvis Ind-

kjob Boygden gjbr et Sammenskud, dog ikke hoiere end

3 Rd. aarlig, hvilket Stedets Sysselmand ligner paa /
samtlige Bonder efter deres Omstændigheder, samt der-

efter besbrger Krudtet anskaffet. Dog bliver saadau

Sprængen med Krudt ikke for det forste at foretage,

uden hvor Nogen haves, som nogenledes veed at om-

gaaes dermed, paa det ingen Skade derved skal for-

aarsages.}— 3) Til og fra enhver Gaard bor vedkom-

mende Eiere og Opsiddere beflitte sig paa at anlægge

en ordentlig og med forsvarligt Gjærde paa begge Sider

indhegnet Vei igjennem deres Tofter eller Tune, paa det

ikke reisende Folk, som hidindtil er skeet, til storste

Skade for Græsvæxten og Hbavlingen, skal gives Lej-

lighed til at ride og drive deres Heste tvers og langs

over dem. — 4) Over Myrer eller Moradser blive især

Veiene at anlægge paa den Maade, at det staaende

Vand forst saavidt mueligl afledes derfra ved behorige

Grofter, som indrettes saaledes, at Vandet kan have

Affald fra Veien, da den Jord, som optages af Grbfterne,

kastes forst ind paa Veien, for at forhbie samme, hvor-

Paa den videre opfyldes med grovt Gruus, hvor det

kan haves, eller lægges paa saadanne Steder, Steen

°§ Jord- Broer, som siden aarlig holdes vedlige. —
5) Over smaae Elve og Bække, hvor sammes Beliggen-

hed og andre Omstændigheder saadant kunne tillade,

bor lægges Træbroer til de Reisendes Befordring, da

Erfarenhed lærer, at saadanne Vande ere ofte ubefare-

hge med Heste, især om Vinteren 02 Foraaret. —
°) De hidindtil brugelige almindelige Færger over de
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1776. store Elver og Vande bor ei alene, ifblge den islandske

29. April. Lovs Landsleiebalks 45. Cap., samt ethvert Steds Ved-

tægter, vedboiiigen holdes vedlige, men og flere saa-

danne Færger, hvor Stedets Sysselmand, med Over-

læs med de bedste Mænd blandt Almuen, maatte finde

samme at være fornbdne, anskaffes, samt den paa et-

hvert saadant Sted svarende Færgelou fastsætles, saa-

ledes som Brus 0£* Billighed medfarer, hvorefter ved-

kommende Amtmands Approbation saavel paa Færgens

Anlæg, som og paa Færgelbnnen. bliver at indhente,

og skal siden derudi tjene til Regel. Alle saadanne

Færger paaligger det uveigerlig vedkommende Eiere,

som nyde Betaling for deres Brug, altid at holde i fuld-

kommen Stand, hvortil og Sysselmanden alvoiiigen haver

at holde dem , samt aarlig at have nbieste TUsyn med,

at saadant af dem vedbbrlig bliver efterkommet, og om det

ikke skeer, da efter Beskaffenheden at sætte dem der-

for til Rette. — 7) Paa alle store Fjeldveie, hvor or-

dentligt Anlæg af Vei ikke kan finde Sted, bor dog i

det mindste, til noget Slags Veiledning for Reisende,

helst i Sneefog og taaget Veir, opfbres Varder eller

Vartegn af store Stene, saa hbie og saa nær hos hin-

anden, at tvende saadanne kunne sees paa engang,

endog i tykt Veir. Ligeledes bor, i Nærheden af saa-

danne Fjeldveie, paa begge Sider, hvor beboede Gaarde

ere langt fraliggende, ved vedkommende Sysselmands \

Foranstaltning, samt Overlæg med de bedste Mænd
paa hvert Sted. opfbres nogle saakaldte Sællehuse eller

^

Hytter, hvoraf Veifarende om Vinterdage kunne i Nbds-

fald betjene sig; og disse Huse forsynes med noget Hb

og Brændsel fra de nærmeste Bbygder, imod at de, der

forskaffe disse Fornødenheder, nyde af Enhver, som

reiser paa de Tider om Aaret, naar samme gjbres for-

nbdne, en liden Kjendelse efter vedkommende Amt-

mands Sigelse, som tillige fastsætter saavel i hvilke

Maaneder Kjendelsen skal ydes, som og hvor og af

hvem den skal oppebæres, samt Alt hvad derom nær-

\ #
*
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mere kan bebbves at anordnes, efter hver Steds Be- 1776.

skaffenhed og Omstændigheder. — 8) Saavel del For- 29. April,

anfbrte, som Alt hvis videre kan findes fornodent til

Veienes Forbedring, skal. det i Særdeleshed paaligge

Sysselmændene, hver i sit Syssel, at besorge af Almuen

vedbbrligen sat i Værk; til hvilken Ende de skulle paa

Mandtalsthingene om Foraaret ei alene i Almindelighed

paaminde hvert Thingsogns Bbnder og Indvaanere om
Veienes Oprydning og Vedligeholdelse, men og aarlig

anvise enhver Rep eller Bbygd den Strækning, som

samme det Aar haver at sætte i Stand, hvilken dog

aiaa ansættes saa taalelig, at Vedkommende kunne faae

samme færdig, uden derved at forsbmme anden nbd-

vendig Gjerning. Alt saadant nyt Veiarbeide bor ellers,

til desto mere Lettelse for Vedkommende, bestrides ved

følles Hjelp, enten af den hele Bbygd, eller af nogle

Gaarders Opsiddere, ligesom Beskaffenheden saadan

findes at udfordre, samt til at forestaae Arbeidet, og

at have Indseende med sammes bedste Fremgang, be-

skikkes af Sysselmanden 3 eller 4 af de fornuftigste og

paalideligste Mænd i Bbygden, hvilke tillige skulle have

vedbbrlig Tilsyn med, at de Veie, som engang ere

satte istand, blive aarlig holdte vedlige. — Endelig

skulle Sysselmændene, for desto bedre Ordens Skyld,

fastsætte visse Dage, enten om Foraaret imellem midt

1 Mai og midt i Junio, eller paa en anden bekvem er-

kende Aarets Tid, til saaledes at foretage Veienes

gydning og Forbedring, alt efter hver Bbygds Nærings-
veie og Omstændigheder. — 9) Skulde nogen af Al-

muen vise sig overhbrig, og ikke ville indfinde sig til

Veiarbeidet, naar han enten af Sysselmanden, eller af

de til Opsyn ved samme udmeldte Mænd, er tilsagt at

m°de, skal han ei alene bbde 2 Lod Sblv, som skulle

afvendes til Veienes Forbedring, men og desuden be-
lale det forsbmte Arbeide, hvortil en Anden i den Ude-
blivendes Sted bliver at leie, hvilke Boder og Betaling,

aaar samme ikke efter mindelig Paafordring erlægges,
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1776. maa uden noget foregaaende Lovmaal udpantes af den

. April. Skyldiges Bo. Lige Boder skulle og de være under-

givne, som enten gjbre Hinder i Veienes Forbedring

samt nyttige Broers Anlæggelse i deres Egn, eller ikke

. ville folge den alfare Vei, men i dets Sted fare over

Tune og Enge, til vedkommende Eieres Skade. Skulde

Nogen uuderstaae sig modvillig at gjbre nogen Skade

paa allerede anlagte Veie eller Broer, skal han svare

dobbelte Boder, foruden at erstatte den saaledes gjorte

Skade, eller i Mangel af Formue dertil straffes paa

Kroppen efter vedkommende Ovrigheds Sigende. —
10) Saavel alt det Forbemeldte, som og hvad videre i

Kraft deraf maalle findes fornbdent til Veies, Broers og

Færgers vedbbrlige Istandsættelse og Vedligeholdelse,

- bliver det herved allern. overladt Stiftamtmanden og

Amtmanden, hver i sit Amt, at foranstalte; i hvilken

'Henseende Sysselmændene aarlig, saavidt dem herved

er paalagt det nærmeste Opsyn over disse Ting, hver

for sit Syssel, have noie at indberette denne Indret-

nings Fremgang til vedkommende Amtmand, samt om

alle derved muligen mbdende Vanskeligheder, som de

ei selv kunne jævne, at indhente fra ham fornoden

Forholds-Ordre, ligesom og Stiftamtmanden og Amt-

manden igjen ei alene skulle, hver for sit Amt, til Vores

Vestindiske og Guineiske Rente- samt General - Told-

kammer aarligen indberette, hvad Fremgang forbemeldte

Indretning faaer, men og med fælles Overlæg gjbre

Forslag til hvad nærmere Anordninger derom , som de

ved sammes Foretagelse maatte efter Beskaffenhed finde

fornbdne. — Denne Vores allern. Villie og Befaling

have I ikke alene at holde eder selv allerund. efterret-

telig, men og samme paa forestaaende Althing til Sys-

selmændenes, Almuens og alle Vedkommendes allerund.

Efterlevelse at lade læse og offentlig bekjendtgjbre.

Hermed skeer Vor Villie. Befalendes eder Gud. Givet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige Resi-

dentsstad Kjbbeuhavn den 29. April 1776.
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Reskript til Amtmand Tborkel Fjeldsted, ang.

Tyverie, samt dets Hæmmeise og Straf, i Fin-

marken. Christiansborg 2. Mai 1776 1
. — Norske

Tegn. XL, 782b—785; Fogtm. VI. 1, 650—654.

Christian den Syvende &c. V. N. T. Eftersom du

ved Skriv, til Vores Danske Cancellie af 8. Decembr.

a. p., som Os er bleven refereret, haver andraget, at

du, siden din Ankomst til Finmarken, hvor der, for-

uden mange tilkommende Nordlandske og Russiske

Fiskere, findes en stor Deel Svenske, Carelske og Lappiske

Overløbere, haver bragt i Erfaring, at Tyverie, som er

skadelig ikke alene for den almindelige Eiendoms-Sikker-

hed, men endog for den gemene Mands Redelighed og

Flid, da de dovne og sorgeslose soge sin Trangs Hjelp

i at stjæle, og Skaden gaaer ud over de vindskibelige,

skal være en der i Landet almindelig Last, og at, lige-

som smaae Tyverier, der begaaes af unge Mennesker

eller Trængende, ikke bor gaae ustraffet bort, saa blive

de derimod, naar dem er overgaaet Tyvs-Dom, og deres

Boeslod, som bestaaer i ringe Boskab og Fiske-Redskab,

derved er forbrudt, til Almisselemmer, hvortil kommer,
at, naar slige Tyvs-Sager skal forfølges til Hjem- og

Laugthinget, kan Omkostningerne opløbe til over 100

Bd., som er Almuen til en utaalig Byrde; — saa give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi, til slig Uorden at fore-

komme, og for at see deslige Delinquent-Sager nogen-
ledes forkortede, efter dit derhos gjorte Forslag, allern.

have funden for godt hermed at anordne:

1) Alle Smaa- Tyverier, som herefter i Finmarken,
eller inden Grændserne af Wardøehuus-Amt forefalde,

naar det Bortstjaalne ikke er af Værdie o Rd. Courant,
maa ansees som saadanne Forbrydelser, der henhøre
under Politie-Revselse, og skal ikke komme til ordentlig
Tyvs-Dom og Roeslods Straf, men afsones med at de

') Reskr. 25. Jmi 1808 <. 7
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1776. Skyldige erstatte Igjelden af det Bortstjaalne til den

2. Mai. Forurettede, og derhos staae i Halsjernet i \ eller 2

Timer, men er det Sljaalne af ringe Værdie, under

1 Rd., da at straffes med 15 til 20 Slag af Toug-Reb

over enkelt Klædebon, som forrettes af Skyds-Skafferen

udi nogle Almuens - Mænds Paasyn. — 2) Hvem som

bortstjæler Noget, som uden Laas eller Lukke under

den offentlige Sikkerheds Betryggelse henstaaer, eller

udi de paa ubeboede Steder staaende Gjemmehuse,

som Almuen opbygger til Fjelds, eller i forladte Fiske- -

vær forvares, være sig enten Baade eller Fiske-Red-

skaber
?
.Hjeldveed

,
Kar, Tommer eller andet, af hvad

Navn det være kan, og ikke af Eieren er hjembragt

elier ved Nogens nærværende Opsyn bevogtes, bor,

naar Kosterne ikke overgaae 5 Rds. Værd, erstatte dob-

belt til den Bestjaalne, og slaaes med 20 til 30 Slag

offentlig af Mestermanden. — 3) Lige Straf skal de

være underkastede, som om Nattetider eller paa tyv-

agtig Maade borttage Fiske af Andres Garn, Laxe-

stængsler, Liner eller Gangvad, samt og de, som i

Fjeldet stjæle mærkede Rensdyr. — 4) De som paa

ondskabsfuld Maade spilde Andres Fiskerie ved at

skjære Dubel fra Linier, nedsænke og sbnderrive Fiske-

garn, udfælde lovlige Laxestængsler eller spilde Nogens

ærlige Næringsvei, betale de forspildte Redskaber dob-

belt, og udstaae fra 15 til 30 Slag, eftersom Nærings-

spilden er betydelig, efter kyndige Mænds Vurdering.

Ere samme Redskaber borteblevne, skal den Fornær-

mede fore sine Grander til Vidne, som samme have

seet, og efter deres Udsigende udredes den dobbelte

Betaling. Dersom Tyven i de nu foran ommeldte Til-

fælde ikke er istand til ved Arbeide, eller paa anden

Maade, at erstatte Eiermanden det Fratagne eller For-

dærvede, skal han lide dobbelt Straf paa Kroppen. —
5) Endskjbndt disse Slags Forbrydelser ikke komme
under ordentlig Rettergang, skal dog ikke nogen Straf

paalægges, eller Boder inddrives, uden at derom er
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taget skriftlig Forhor, og alle Omstændigheder, tillige 1776.

med Strafbestemmelsen derved er beskreven, hvilket 2. Mai.

Forhor og Forretnings Forskrivelse strax skal til Amtet

indsendes
,

og ikke for exequeres end Amtmanden

samme har approberet, eller den af Vore Justits-Betjente,

som han i sit Sted udnævner, naar han enten ikke er

nærværende, eller formedelst Forfald ikke kan reise til

de ordinaire Thing, men Forretningen skal endelig ved

Amtet forvares. — 6) Det paaligger egentlig Fogden at

forhore og kjende udi saadanne Sager, og kan han lil

Undersbgelsen bruge dét Steds Lensmand, hvor For-

brydelsen forefalder, men er Fogden fraværende, eller

ved Forfald forhindret, bor Sorenskriveren forfatte For-

hor og Kjendelse; ere Fogden og Sorenskriveren for-

hindrede, eller udi Thingreiser, skal Forretningen skee

af Amtmanden. — 7) Der skal altid paaskjonnes, om
Tyverie er skeet af uafværgelig Nod, eller paa nogen

Maade lil Livs og Sundheds Vedligeholdelse, og da bor

ingen Straf, foruden Betaling lil Eiermanden, paalæg-

ges. — 8) Dersom Nogen, der efter foregaaende Ar-

tikler ere afstraffet, befindes paa nyt at have stjaalet

under fornævnte Summa, omgaaes med ham ved or-

dentlig Rettergang, efter Lov og Forordninger, som med
den, der anden Gang begaaer smaat Tyverie 1

.
—

9) Tyverier, som overgaaer 5 Rd., og ere under 10 Rd.,

straffes som smaae Tyverier efter Loven; Ugeledes skal

aHe store og qualificerede Tyverier behandles efter

Loven og derom udgangne Forordninger. — 10) Alle

n°rdlandske Fiskere, imedens de sig i Findmarken op-

holde, skulle være samme Lov, naar de sig imod Lan-

dels Beboere med Tyverie forsee, som Indbyggerne
Selv, underkastede. — 11) Alle de Sager, angaaende
§rove Forbrydelser, som paa Grund af offentlig an-

enet Action ved Underrets -Dom udi Wardbehus- Amt

) Forandr, ved Reskr. 15. Oktbr. 1783.

lV * 18
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1776. paadommes, men som dog ikke efter Underrets-Dommen

2. Mai. til Strafs Lidelse maa exequeres, skal herefter, i Betragt-

ning af de store Omkostninger, som dette langt fralig-

gende Amts fattige Almue maa udrede paa Delinquen-

ternes Befordring til Laugthinget, samt og formedelst

den Byrde, Sagefalds-Kassen derved tilfoies, i de Sager

som For. af 13. Januarii 1747 undlager fra Amts -Lig-

ning, være privilegerede og undtagen fra athensendes til

nærmere Paakjendelse ved Laugthinget, men i dels Sted

skal med alle deslige Delinquent-Sager, som fra Hjem-

thingej. i Finmarken burde indstævnes for den ordinaire

Oberret, saaledes fremdeles forholdes : Efter at Sagen er

frc-mforllil Doms, med alle de anbefalede Iagttagelser, som

ved en Delinquenls Proces ere fornodne, skal Dommen
slrax, hvor det kan være gjorligt, inden 8, hbist 14

Dage, ifblge Reskr. for Throndhjems Stift af 2 1. Seplbr.

1774 1
, efter at den er til Doms optagen, afsiges; hvor-

efter Acten, saasnart den af Protocollen kan udskrives,

til Amtmanden indleveres, hvilken han skal igjennem-

gaae, og dersom han i samme kan forefinde nogle

væsenllige Mangler, enten i Hensigt til Oplysningen,

Delinquentens Forsvar, eller de uundværlige Formalier,

som For. af 21. Maji 1751 foreskriver, skal han dog,

uden i mindste Maade at indlade sig i Sagens Faclum

eller Qvæstion, henskikke Acten til Sorenskriveren, som

den manglende Post, uden at forandre Dommen, skal

tilveiebringe, og samme oplyste Mangel, som Bilager,

tillige med Acten, til Amtmanden indsende; naar Acten

da befindes i alle Maader fuldstændig og lovformelig,

og Amtmanden derhos finder Sagen, saavel i Henseende

til Gjerningen og Beviserne, som i Henseende til den

i Loven fastsatte Straf, ganske klar og tydelig, skal det

være ham tilladt at approbere Dommen, ved hans Paa-

tegning, hvorudi han kortelig alleguerer Grunden dertil,

derefter Dommen da kan exequeres, saafremt den ikke

') Norske Tegn. XL, 429b-430.j Fogtm. VI. 1, 502.



Reskr. ang. Tyverie i Finmarken. 275

angaaer Nogens Liv. Men dersom Dommen fastsætter

Straf paa Livet, eller og Amtmanden i en eller anden

Henseende finder Sagen tvivlsom, skal han derover

forfærdige en kort men fuldstændig Erklæring, hvorudi

han kortelig berbrer Sagens Aggravantia og Mitigantia,

og strax med næst afgaaende Post Dommen, tillige med
sin Erklæring, til Vores Danske Gancellie indsende, paa

det den derfra kan vorde Os til allern. Approbation

eller Mitigation forestilt, og videre til Fuldbyrdelse af-

sendt. — Derefter du dig allerund. haver at rette, og

samtlige Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjende-

give, samt ellers til Os at indberette, at du denne Vores

Befaling haver bekommet. Befalendes &c. Christiansborg

Slot den 2. Maji 4776. ^

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang. Ode-Jorders Op-

tagelse i Island. Khavn 4. Mai 1776. — Isl.

Copieb. Litr. R, Nr. 521.

Ligesom H. K. Maj* ved For. af 15. April sidst-

afvigte, dens 1 3. Art., allern. har tilsagt, at ville, foruden

de allerede i Forordningen bevilgede Opmuntringer til

ode Gaarders Optagelse, endvidere i Tiden befordre og

understøtte bem te Anlæg ved saadanne Benaadinger, som

de derved forekommende Omstændigheder, og den deraf

forhaabende Nytte maatte befindes at gjore fornodne:

saa haver hbistsamme ved Forordningens Approbation
aMern. behaget at forbeholde sig nærmére at bestemme,
nvad Understbtnine enten det hele Anlæg i Alminde-
J,§hed, e |ier visse af Nybyggerne i Særdeleshed, maatte
findes at kunne behbve, efter nærmere derom af Col-

legio gjbrende allerund. Forestilling. — Naar altsaa For-

ordningen er bleven publiceret, og meerbemeldte An-
læg derefter begyndes at* sæltes i Værk, og det da
befindes, at vedkommende Nybyggere til sammes Iværk-

sættelse paa et eller andet Sted, hvilke Steder vi for-

18«
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4776. nemmelig skulle formene at -ville blive de, som ligge

4. Mai. mest afsides, enten til Fjelds eller paa visse Udkanter

ved Sdsiden, skulde behove nogen videre Pengehjælp,

enten til den forehavende Bygning og Flytning, eller

til de mest fornodne Kreaturers Anskaffelse i andre

Maader: saa vilde Hr. Sliflamtm. og Amtm. i ethvert

saadant Tilfælde behagelig lade sig af Sysselmanden paa

Stedet paa det noieste som mueligt underrette om alle

i disse eller andre Henseender forekommende locale

Omstændigheder, hvilke De da vilde tage i Overveielse,

og siden derefter meddele Kammeret Deres Betænkning

og Forslag, angaaende, hvor stor Pengehjelp af dette

Slags enhver saadan Nybygger, som saaledes maatte

fmdes at trænge dertil, kunde være at tilstaae til for-

bem te Fornbdenheder, alt ligesom hvert Steds Beskaf-

fenhed og Omstændigheder kunde udkræve, paa det

Kammeret derved kunde sættes i Stand til at -gjbre

H. K. Maj* allerund. Forestilling derom, og derefter

indhente Hoistsammes Resolution, hvilket alt eråates

kortest og bekvemmest at kunne skee paa den Maade,

at Hr. Stiftamtm. og Hr. Amtm., hver for sit Amt. sam-

ler i Eet for hvert Aar alle de Forsiage af dette Slags,

som der kunne forefalde, paa det samme under Eet

kunde vorde foretagne. Saavidt det iovrigt maatte er-

fares, at saadan Pengehjelp, som man vist forventer,

kan fremfor andet tjene til at befordre denne Sag, kan

Hr. Stiftamtm. og Hr. Amtm., i Kraft af For., endog i

Forveien give Vedkommende Haab derom, paa den Maade

som saadant findes at være passeligst. Da ellers Horn- *

strandene ere iblandt de Districter, hvor endeel Gaarde

ere blevne Tid ,efter anden nedlagte
,
og hvortil nogle

Lysthavende muligen i Tiden kunde være at vente, lige-

som og disse Kysters bedre Bebyggelse i adskillige

Henseender kunde være at onske, saa lade vi herved

folge til behagelig Afbeljening i behovende Tilfælde en I

Extract af de Underretninger derom, som Studiosus

Olavius, ved hans af Kammeret i sidstafvigte Aar for-
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anstaltede Reise og Undersogning der paa Stedet haver 1776.

bragt tilveje, Vestindisk-Guineiske Rente- og General-'

Toldkammer den 4. Maji 4 776 ^
4. Mai.

Cancellie • Skrivelse til Etatsraad Professor Mai.

Horrebow, ang. Stipendium for en vordende

Observator i Island. Khavn 4. Mai 1776 2
.
—

Cancell. Brevb. for 1776, Nri 672, S. 690-691.

P. M. Som llerr Etatsraad, i Anledning af den til

Observator paa Island, med 80 Rd. aarlige Lbn, antagne

Student Eiolfor Johnsen ved Dåden er afgangen, har

foreslaaet, om ikke en islandsk Student, navnlig Eiolfer

Johnsen Moe, som har bvet sig i Uhrmager Professionen,

°g har Lyst at paalage sig at være Observator i den

Afdbdes Sted, men fattes den fornodne Kundskab i de

niathematiske Videnskaber, maatte, da han ahsees der-

til tjenlig, for det tørste paa et Aars Tid, forundes de

8o Rd. her paa Stedet, som Observator paa Island er

lillagt, for at kunne fortsætte sine Studeringer, hvor-

efter det formodes, at han med Tillid kan foreslaaes

til at blive Joh nsens Successor, — og H. kgl. Maj*., ved

a t lade sig saadant referere, allern. har resolveret3 , at

') Som Bilag folger i Copiebogen „Fortegnelse paa de i Stud.

Olavii 1775 Aars Reise- Journal omkring Cap de Nord i

. Island opgivne ode Gaarde og Strækninger, og som af ham
tillige ere anseete at kunne til Beboelse optages". Denne

Fortegnelse optager her 4 Blade, men haves fuldstæn-,

tigere og noiagtigere opstillet i Olavii trykte Reisebog
I, 58—64 og 159 161 , forsaavidt angaaer Isafjords og

Stranda Syssel; derimod bernres her kortelig nogle Egne
1 Bardastrands Syssel, som ikke findes at være omtalte i'

Reisebogen, som beboelige og tjenlige til Nybyg (Vattar-

dalr ved Vattarfjorden, Uroarhh'o , SvinaneshKo ved Skal-

^arfjorden, Bjarnaneshlio ved Kvigindisfjorden og Eng-
strikningen mellem Stab og Reykholar paa Reykjanes).

3 Reskr. 22. Juu 1778 .

kgl. Resol. „approberes", dat. 25. Apr. 1776, paategnet
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forn- Eiolfor Johnsen Moe paa et Aar maa forundes de

80 Rd. efter Herr Etalsraads Forslag, dog at De be-

tids næste Aar indberetter, hvorvidt han da eragtes

duelig som Observator at gaae til Island: - saa har

man Dennem saadant til fornoden Efterretning herved

tjenstligst skullet tilmelde. Cancelliet den 4. Maji 1776 1
.

Forordning om Gjærder og Tuers Jævning,

in. v. i Island. Christiansborg 13. Mai 1776 9
.

— Denne Forordn, er emaneret saavel paa Islandsk som paa

Dansk3
, men findes ikke anfbrt som publiceret paa Althinget,

Cancelliets Extract-Forest. af 18. s. M., hvori bemærkes,

at Prof. Horrebow havde indberettet, at til at gaae til Is-

land som Observator „ikke lettelig er at formaae andre

end Islændere, og at disse sjelden lægge sig efter Mathe-

matiquen". Canc. Arch. Rotuli over Forestillinger til

Kongen 1776, fol. 126*— 127.,

s. D. Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, hvorved Gjenpart

heraf oversendes, Regningen over Indtægt og Udgift ved

den astronomiske Indretning i Island approberes, og han

anmodes om at gjemme indtil videre de deraf i Behold

værende 223 Rd. 55 Sk. Canc. Brevb. 1776, Nr. 666,

S. 681—683. — Ved Canc. Skriv. 14. Dec. 1776 til Rec-

tor og Professorer ved Universitetet (Canc. Brevb. 1776,

Nr. 1831, S. 1577) anvises E. Moe Halvdelen af det ham
tilstaaede Stipendium, med Tilfoiende, at han ikke kunde

faae Plads paa Rundetaarn, da der ingen Leilighed var.

Moe forlod derpaa det astronomiske Studium. (Erichsen

uForbered." til Olavii Reise, S. clxi—clxv).
2
) jevnf. Toldk. Skriv. 25. Mai 1776. — Ophævet vedPlak.

9. Marts 1836.

3
) Ved Toldkammerets Forestilling 11. Mai 1776 indstilles

denne Forordn, til kongelig Approbation, samt uom den

ikke maa, til Almuens almindelige Efterretning, i det is-

landske Sprog vorde oversat, og Oversættelsen til D. M-

.allern. Underskrift i sin Tid allerund. fremlagt",' hvilket i

Resol. 3 0. Mai approberes saaledes: aden Os forelagte

islandske Oversættelse af forbem*- Anordning have Vi li-

geledes allern. underskrevet". — Bagved denne Forestilling
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uden Tvivl fordi dens Udbredelse overalt i Aftiyk paa Islandsk \ 776.
er bleven anseet som tilstrækkelig Publication. — Dens dan- 13. Mai.
ske Original er heftet i Toldkammerets islandske Forestillings

°g Resolutions-Protocol for 1775-76, 23, Nr. 25 (see Anm. 3
tj l S. 278). Original-Aftryk hos Hbpfmer; Qvart-Forr. for

17?6, S. 139—149 5 Rubr. hos Schou "VI, 182$ tiddrag (§§
!— 19) trykt som Bilag XI med For. 13. Juni 1787, s. 57-63;
Rubr. ils]. Maanedstidend. 3. Aarg..S. 168. — Den islandske
Oversættelses Original er heftet paa det anfbrte Sted i Told-

kammerets Forestillings -Protocol. Original-Aftryk hos Hbpff-

ner, derefter trykt i Bjbrn Hald6rssons Skrift
<t
Atli" (annab

upplag. Hrappsey 1783. 8.), S. 15-31 (Khbfn 1834. 8. S.

12—23), samt §§ 1—19 som Bilag XI med den islandske Ud-

gave af For. 13. Juni 1787, S. 117—123.

Forordning om Gjærder, samt Tuers Jævning, med
videre Jordbruget i Island vedkommende.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. at, da Vi,'

ligesom Vore hoilovlige Forfædre, stedse have draget

al faderlig Omsorg for, at Island kunde ophjelpes, og

Vore der boende kjære og troe Undersaatlers Vilkaar

forbedres, og altsaa til den Ende ladet med Flid un-

dersbge de Aarsager, som maalte tindes hinderlige

derudi, som og; befalet at -udfinde de Midler, ved hvilke

det kunde opreises og komme paa Fode igjen ; saa ere,

iblandt adskillige Hindringer, disse i Besynderlighed

tillige blevne Os allerund. forestille, at Tunene eller

Hjemmemarkerne paa de fleste Gaarde, tverlimod Lands-

Loven, ere uden Gjærder, og mange desuden med
Tuer opfyldte, hvilket forsle foraarsager. at de ikke

u.den storste Besværlighed kunne vogtes imedens Græs-
Set voxer, og den bvrige Tid af Heste og Qvæg over-

nes og nedtrædes; det andet, nemlig Tuerne, udfor-

drer idelig og megen Gjbdning, uden al bringe saadan

°g Resolution er i Protocollen indheftet : a) For. 13. Mai
l776 om Gjærder og Tuers Jævning paa Dansk

;
h) samme

paa Islandsk, begge forsynede med det kongelige Segl og

Kongens
g Collegiets originale Underskrifter: Toldk.

Forest. Prot. 1775-76, 23, Nr. 25.
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4776. Frugt og Nytte, som kan svare dertil, eftersom de meer

13. Mai. end den jævne Mark ere udsatte for Frost og Storm-

vin de, hvoraf de lbsnes, udtæres. Jorden i dem bliver

. dbd, og de begroes med Mos, om de ikke idelig gjo-

des; herforuden maa Bonden anvende firedobbelt Tid

og Arbeide paa at slaae Hoet af og imellem dem, hvil-

ket Alt gjor hans Ho - Avling moisommelig og kostbar,

og altsaa spilder hans Gjodsel, Tid og Arbeide. Da

nu Jordens tilborlige Dyrkning og Benyttelse er Grund-

volden og Hoved-Stolten til et Lands Velmagt, men dens

Forsbmmelse derimod Veien til Vanmagt og Mangel;

saa have Vi fundet det hoist fornbdent, til Jordbrugets

sande Forbedring og Oprettelse, folgende herved al-

lern. at anordne og befale:

i) Omkring alle Gaarde og Tune eller Hjemmemar-

ker, hvad enten Gaardene beboes af Bbnder eller Em-

bedsmænd, geistlige eller verdslige, hvor enten ingen,

eller og ikke fuldkommen gode Gjærder ere opsatte,

skulle herefter, paa alle de Steder, hvor det lader sig

gjbre, opfbres forsvarlig hbie Gjærder af Steen, saale-

des, at ét voxet Menneske kan gaae paa Gjærdet frem

. og tilbage, uden at nogen Steen deraf skal udfalde;

dette Slags Gjærde skal idetmindste være 2 Alen hbit,

samt det meste som muligt sættes i lige Linie. —
2) Kan ikke saa bekvem og fladagtig Steen haves, skal

Gjærderne af Græs - Torv eller Hnoyser opsættes 2Vs

Alen tykke i Grunden, men runde og smalle oven paa;

disse Gjærder sættes uden nogen Steen imellem (und-

tagen een Rad i Grunden paa hver Side, om den kan

Jiaves), med Græs-Sværen udvendt paa begge Sider, og

'

overalt, hvorved de ikke alene blive troefaste, saa at

de med liden Forbedring altid kunne staae, men endog

inden kort Tid rigelig ville betale det paa dem an-

vendte Arbeide, da de strax det fbrste Aar, efteral de

ere satte, give godt Græs, naar Græsroden er nogen-

ledes god; disse Gjærder skulle være 274 Alen hbie

. naar de ere sjunkné. — 3) Hvor ellers Grunden er
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klod, eller ikke fast og stadig nok for Tyngden af 1776.

Steen-Gjærder, saa det kunde frygtes, at de vilde synke 13. Mai.

°8 falde ud, bor Gjærdet imellem paa deslige blode

dykker heller sættes af Græs -Torv eller Hnoyser, paa

den Maade, som den 2. Artikel formelder, omendskjondt

der ellers kunde være Leilighed lil god Steen. —
Hvor Grunden er god og fast, udslikkes en Veit eller

Groft udenfor Gjærdet
'

6U Alen dyb, skraaes ned og

ud ad, 3
,4 Alen fra Gjærdet; er Grunden blod og myr-

aglig, afledes Vandet ved en Groft eller Rende 1 Alen

dyb, og meef, om det behoves; men saadan Rende

graves ikke langs eller tæt ved Gjærdet, paa det ikke

Grunden derved skal svækkes og Gjærdet falde ud,

taen ud ad til den Kant, hvor Vandet bedst har Affald.

— 5) Enhver skal være forbunden, aarlig at sætte 6

Favne Steengjærde eller 8 Favne Jordgjærde for sig

selv, og lige saa meget for hver arbeidsfor Mandsperson,

han haver i sin Tjeneste; men sætter han over dette

fastsatte Maal, skal han af den Fond eller Summa, som
^ hertil allern. ville bestemme, nyde til Opmuntring
f°r saadan sin Arbeidsomhed, for hver Favn Steen-

Gjærde 16 Sk., og Jord-Gjærde, med Græssvær overalt

iklædt, 12 Sk. Dansk Courant, hvilken Belonning dog
alene bliver for Bondestanden, samt dem iblandt Præ-

steskabet, som have de allerringeste Præstekalde; for

andre Slags Gjærder af Steen eller Jord gives ingen

klemning, ikke heller, om ikke alt, saavel det fastsatte

^aal, som hvad derover sættes, er af den Beskaffen-

hed,
som i det foregaaende allern. er paabuden. —

i Skulde det findes umuligt at faae enten bekvem Steen
eller r^ræs-Torv til saadanne Gjærder, som her ere

^ordnede, maa i deres Sted graves omkring Tunet
*esaa langt aarlig, som om Gjærderne foran er sagt,

Vllken G^v eller Groft skal være idetmindste 1 Alen

g oven til iVs Alen bred, men i Grunden Ha
ea ^red; al den Muld, som deraf opgraves, kastes
P paa ledden af Grbften, ind ad Tunet, saa hoit og
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4776. brat som den muligst kan ligge. Men som saadan Ind-

18. Mai. hegning ikkun vil blive lidet bestandig, og aliid behbve

Arbeide og Forbedring, saa maa samme heller ikke

bruges, uden paa de Steder, hvor det maatte befindes

yderst umueligt at faae enten Græs -Torv eller Steen;

hvilket da ved en lovformelig Besigtelse og Grandskning

paa Stedet, af vedkommende Sysselmand med tillagne

forstandige Mænd , skal paaskjonnes og afgjores. —
7) Hvor Gjærde falder imellem Gaarde og Tune, skal det

opsættes med fælles Arbeide af lige mange og duelige

Folk fra hver af slige Nabo - Gaarde, saa langt deres

Tune ligge sammen; men den af dem, som bedst for-

staaer at sætte Gjærdet, eller vil have det bedst sat,

skal forestaae Arbeidet og derudi adlydes; gaaer Alfar-

Vei der igjennem, bekoste de begge Led derfor, og holde

det vedlige; Ledet skal være forsvarligt, og saaledes

hænge paa Jernhængsler, at det lukkes til af sig selv.

— 8) Det skal paaligge Repstyrerne eller Sognefogderne,

dog under Sysselmandens Opsyn, at paasee, at Gjær-

derne aarlig blive saa langt og forsvarligen opsatte,

som meldt er, samt siden vedbbrligen holdte vedlige;

* til hvilken Ende de skulle dele Reppens eller Bbygdens

Dislriet mejlem sig med Sysselmandens Samtykke, samt,

til den i Landsloven foreskrevne Tid, samtligen eftersee

i Bbygden, om og hvorledes den anbefalede Gjærde-

sætning og Vedligeholdelse er bleven sat i Værk. Fin-

des da noget derudi at mangle, skal den Skyldige

bbde for hver Favn Gjærde, som enten mangler, eller

ikke er forsvarligen opfort efter denne Anordning, eller

og ikke tilbbrlig holdt ved lige, 10 Sk. til Bbygde-

Cassen, som Repstyrerne strax skulle udpante, og han

desuden være pligtig det fblgende Aar at opsætte det

Manglende, foruden det han ellers bor opsætte; mang-

ler Noget endnu, bbde han for det alt, som for er sagt.

Men befindes saadan Mangel hos ham i 3 Aar efter

hinanden, skal han bbde samme Boder, og derforuden

m udsættes fra Jorden, for saadan hans Ulydighed og Do-
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venskab, om han er Leilænding, paa det at en dueli- 4776.

gere Opsidder dertil kan vorde antagen. Men er han 13. Mai

en Selveier, bbde dobbelte Boder for hver Favn som

mangler, eller ikke erforsvarligen opsat eller holdt ved-

hge; og vedbliver han i 3 Aar at forsomme det anbe-

falede herudi, have Repstyrerne Magt til, efter Overlæg

flied Sysselmanden, at bestille og betinge andre Folk

til Arbeidets Iværksættelse, paa den Skyldiges Bekost-

ning, som i Mangel af mindelig Betaling udpantes af

hans Boe uden videre Lovmaal. — 9) Om nogen, være

sig Bonde eller kongel. Betjent, Geisllig .eller Verdslig,

sætter sig imod Repstyrernes eller andre Ovrighedsper-

soners Anstalter i Hensigt- til Gjærdesætningen, eller

hindrer de Folk, som Repstyrerne sætte til at fuldfore

det derudi manglende Arbeide paa de Skyldiges Be-

kostning, skulle Repstyrerne strax uden ringeste An-

sland, Ophold eller Forevending, indstævne den Skyl-

dige med Politie - Varsel for Sysselmanden, som strax

skal kjende paa Sagen; og befinder han da, at Nogen
haver med virkeligt Forbud, eller legemlig Modstand,

hindret eller afværget den Gjærdesætning, som enten

ved Repstyrerne eller andre Ovrighedspersoner er ble-

ven foranstaltet, og enten efter denne Forordning eller

andre Love befalet, da skal den Skyldige, i Fald han
er Bonde, bbde 2 Rd, til Bbygde - Cassen, og er han
verdslig kongel. Betjent, skal han bbde til Bbygde-Cas-
sen 3 Rd.

5
og ligesaa meget til den islandske Justits-

Cassa, men er han geisllig, da bbde han 3 Rd. til

^

°>8de-Cassen og ligesaa meget til fattige Præste-Enker

;

^lraf skulle de være underkastede^ som sætte sig
rn° (^ Udpantning for de Boder, som de maatte blive

P%b'ge at yde for deres Forseelser imod denne An-

j>

rdning
4 A1Ie (Je Bf5der? som if5]ge samme tilfalde

^gde-Gassen, skulle ellers gaae til lige Deling imellem
°jgdens Fattige, og Repstyrerne, for deres med denne
n retning havende Umage, ligesom og de iblandt dem.

erudi maatte udmærke sig ved nogen besynderlig

B
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4776. Flid, kunne desuden sjbre sig Haab om videre Belbn-

13 Mai. n ing derfor efter Omstændighederne;, hvorimod de,

dersom de herudi forsomme deres Pligter, blive af

Sysselmanden at tiltale og uden Appel at domme til

Boder til Bbygdens Fattige, efter deres Forseelses befin-

dende Beskaffenhed og deres Formue. — 10) Saasom

Tuerne udgjbre den anden store Hindring for Jordbru-

get, saa skulle de og herefter aarligen borttages, hvor

Tunene eller Hjemmemarkerne findes med dem at være

bevoxne, saa at Tunet efterhaanden kan blive jævnt.

Hvorfor ogsaa alle og enhver, som haver et med Tuer

bevoxet Tun, skal aarligen slette og jævne 6 Favne i

Fiirkant for sig selv. og ligesaa meget for hver arbeids-

for Mandsperson, han haver i sin Tjeneste og bruger

til Gaardens Arbeide. — 11) Tuerne stikkes op i fiir-

kantede Stykker, hvorfra Mulden skjæres med en Lee,

saa at Græs-Torven bliver een Haandbred tyk tilbage;

ligesaa dybt optages end videre Mulden af Tuen, hvor-

udi de fiirkantede Stykker siden nedfældes, og med en

Klubbe udbankes, saaledes at Kanterne slutte vel sam-

men. Jo bedre Græssværen udbankes (dog ei saa

stærkt at den gaaer i Stykker), jo mere bekvem bliver

den til at modtage Gjbdselen, og at bære meget Græs,

hvorfor og disse Torve opskjæres saaledes, at de ikke

fuldkommen fylde Hullet paa alle Kanter, forend de ere

udbankede. Den afskaarne og opgravede Muld udbre-

des som Gjbdsel paa de Tuer, som det Aar ikke skulle

jævnes; hvilket endog er nyttigt, om Jævningen skeer

noget tidlig om Foraaret, men især, om den skeer om

Efterhosten, saavel som og at brede den tyndt ud paa

det jævnede Tun. Besynderlig kan denne Muld tjene

til at qvæle Mossen paa de dermed bevoxne Tuer, lige-

som den og siden skaffer den bedste Græsbund, naar

Gjbdsel, Aaret efter, kommer derpaa. Den saaledes

udbredte Muld behandles og rives om Sommeren med

Klaurene eller Mbgriverne, ligesom, anden Gjbdsel.

Hvad Stene, som findes i og under Tuerne, samles flit-
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tig sammen og bortfores, eller kastes i Grunden paa 4776.

de Steder, hvor Gjærder skulle opsættes; men fore- 13. Mai

komme saa store Stene i Tunet, at de ikke med Gaar-

dens Mandskab kunne væltes til Gjærdestedet, jævnes

dog omkring dem. og de overdækkes med den Muld,

som opgraves og bliver til overs efter Tuernes Jævning,

da den Græssvær omkring disse Stene, som ellers kom
til at ligge under Mulden, opstikkes og lægges oven

paa, saa langt den kan række, og især bverst, paa det

at den des snarere kan græsbindes. — 12) Paa det Tu-

nets Jævning kan komme Gjærdesætningen til Nytte, og

Arbeidet falde des lettere, saa jævnes Tunet under eet

°g efterhaanden, ligesom Gjærdet opsættes, paa det

den Muld, som overbliver fra Tuerne, og maatte blive

for overllbdig til at brede paa Tunet, kan lægges i

Grunden af Gjærdet, tillige med den Steen og Gruus,

som forekommer i Tunet. — 13) Findes Tuer saa dbde

°B fordærvede, at de ansees unyttige til at nedlægges

til Græs-Væxt, eller de ikke hænge sammen, bortføres

de til Fyldning i Gjærderne, eller til at overdække de

store Stene i Tunet, som ikke kunne bortvæltes, eller

°S til at opfylde sumpige, sure og vaade Steder, om
n°gle saadanne skulde findes i Tunet, hvorfra Vandet
ikke bekvemmelig med Grofter kan afledes. Det Stykke

af Tunet, hvor disse unyttige Tuer have staaet, opspa-

des om Hosten, og Jord-Klumperne sbnderhakkes, hyil-

ket paa ny igjentages næst paafblgende Foraar, da

*%kket overbredes" med nogen Gjbdsel efter Evne, og
derefter besaaes med Korn, om det er at faae, hvor-

Paa Kornet nedhakkes med smaa Jern-Hakker, eller og
med Klaurer eller Mbgriver; i Mangel af Korn besættes
^Ukket nied Kartofler, om de kuune haves, eller og

f

esaaes gandske tyndt med Næpe- Frbe, efterat det
°rst er> slettet med Klaurer, hvilket atter skeer med
and re River efterat Frbet er saaet. — 14) Tuerne kunne
°S bruges

til Gjærdesætningen, i hvilket Tilfælde Tuens
auL fdrst ruQdt om stikkes Ibs, saaledes, at Kanten
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1776. bliver fastsiddende nederst ved den bvrigeMark, hvor-

13. Mai. efter Tuen afstikkes i passelige Stykker, siden graves

Mulden los inden af den tilbage staaende Kant, som

bankes ned med Klubben, indlil den bliver jævn og

lige med den imellem Tuerne værende Græsbund. —
15) Hvo som aarlig jævner mere af sit Tun, end den i

40. Art. fasisatte Strækning, skal nyde for hver Favn i

Fiirkant, som er derover, 8 Sk. i Præmie, og den som

sig til dette Præmium, saavel som det i 5. Art. lovede,

anmelder, skal derfor fremvise Repstyrernes Attest om

Sagens Rigtighed, hvilken Attest desuden bor være

forsynet med Præstens og Sysselmandens Paategning

til desmere Vished. Skulde ellers nogen Leilænding

saaledes udmærke sig, enten med Gjærdesætning eller

Tuers Jævning over det fastsalte Maal, at hans Hos-

bonds Gaard derved blev saa anseelig forbedret, at den

derfor kunde agtes at være forhbiet i sit Værd, finde

Vi det allern. at være tilbbiiigt, at saadan en Leilæn-

ding, om han af Hosbonden udsiges af Gaarden, eller

hans Enke og Born, naar han doer, og ingen af dem

bliver ved Gaarden, nyde nogen Kjendelse for saadan

Forbedring, efter Sysselmandens og uvillige Dannemænds

Skjbnsomhed," om Vedkommende selv ikke kunne i

Mindelighed forenes derom. — 46) Repsiyrerne skulle* .

under Sysselmandens Opsigt, have nbie Indseende med

Tuernes Jævning. De samme Straf-Boder, som i fore-

gaaende 8. og 9. Art. ere. fastsatte for Forsbmmelse

med Gjærdesætningen, skulle ligeledes i alle Puncler

gjælde, om Forsbmmelse begaaes med Jævningen. —
47)' Og som Vor allern. Villie og Onske er, at Korn-

Avlingen i Island maatte komme i Brug og Udbvelse,

hvortil Vi de foregaaende Aar allern. have foranstaltet

Sæde-Korn oversendt til Forsbg til Havnene paa Son*

derlandet, saa ville Vi, til videre, end ydermere, uI

bemeldte Avlings deslo stbrre Opmuntring, allern. til*

sige enhver, som kan frembringe Va Tbnde modent
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Rug eller Byg, V'jt Rd. Præmie, og for en heel Tonde 4776.

af samme 3 Rd. Præmie. De som dertil have Evne 13. Mai.

og Lyst, tilberede et Stykke Jord paa deres Tun eller
^^^^

uden for, som det kan falde bekvemmest, med Indheg-

ning, Opspadriing og Jævning, og kaste derpaa alt hvad

som er tjenligt til Gjodsel, saasom: Torv-Muld, gammel

Aske, eller og lidet Koe-Mbg. om det haves, som dog

idetmindste maa være et Aar gammelt. Til saadan

Dyrkning i sraaat er Jordens Opspadning tilstrækkelig,

og ligesaa sikker som at plbie, naar Jorden vel hakkes

over det udsaaede Korn; men naar Indbyggerne skulde

fatte Lyst til at gaae videre med Avlingen, ville Vi allern.

være betænkte paa, hvorledes de kunne blive hjulpne

og understbltede med bekvemmere Redskaber. — 18)

Med Kartofler er Sbnderlandet og nogle Steder paa

Yesterlandet blevne i de foregaaende Aar forsynede

til Forsbg, samt Præmier udsatte, for denne Avling. Og

da det er befundet, at denne Væxt der i Landet, lige-

som paa andre. Steder, lykkes i alslags Jord, undtagen

i Leer-Jord og paa vaade Steder, ja endog meget vel i

gammel Aske, hvoraf mange Gaarde have Overflødig-

hed, i hvilken Dyrkningen desuden er let, og koster

ikkun gandske liden Umage, saa formode Vi allern.,

ligesom Vi og herved ville have anbefalet, at Indbyg-

gerne flittigeu ville lægge sig paa at dyrke denne i

Huusholdningen saa nyttige Jordfrugt, da dem ei alene

der til frembydes saa onskelig Leilighed, samt Fordeel

deraf, men de og derved tillige kunne allerund. efter-

komme Vor allern. Villie og Velbehag.— 49) Ikke min-

dre formode Vi, at Indbyggerne have ladet sig være

i angelegent, at bruge til Kaal- og Næpe-Gaarders Anlæg-

gelse det Frbe, Vi allern. have besbrget oversendt,

hvilket Vi og fremdeles ville lade foranstalte, naar Os
allerund. indberettes, at de vedbbrlig benytte sig deraf.

Hvorefter Alle og Enhver allerund. have sig at rette.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Residence-Stad Kjbbenhavn den 13. Maji 1776.
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4776« Forordning um garba og J>ufna-slétlun, meS fleiru

13. Mai. ahrærandi jarbyrkjuna i Islandi.

Ver Christian så sjoundi &c. g. o. v., ab })areb Ver,

einsog Vorir håloflegu forfebur, jafnan hofum borib alla

fbburlega- åhyggju fyrir,. ab Islandi mætti upp hjålpast,

og Vorra J)ar buandi kæru og hollu undirsåta kjor

betrast, og J>essvegna låtib kostgæfilega eptirgrenslast

j^eim orsbkum, er Jrvi kynnu vera til hindrunar, sem

og skipab, ab finna uppå )>a\i mebol, meb hverjum J>ab

kynni ab vibréttast, og komast aptur a fætur: svo hafa,

asamt dbrum hindrunum, pessar sérflagi verib Oss allra-

und. tilkynna gefnar, ab tunin å J>eim flestu jbrbum,

Jyve'rl å mot landslbgunura, eru an girbinga, og morg

J)ar ab auk full af })ufum, hvab hib fyrra er skuld i, ab

J)au verba ei ån stærsta omaks varin, meban å gras-

• véxtinum stendur,- en å (tårum tibum trobast pau nibur

og yfir ribast af nautpeningi og meb hestura. Hitt annab,

{)ab er ab skilja j)ufurnar, utheimtir jafnacarlegan og

mikinn åburb, og gefur J)6 eigi svoddan åvbxt eba gagn-

semi, sem })arlil svara kynni, vegna pess J)ær liggja,

meir en slétllendib, vib frosli og stormum. hvaraf J)ær

losna, blasa upp, moldin ( J>eim deyr og J>ær verba

mosavaxnar, ef [)ær få eigi ibuglegan åburb; hér ab auk

verbur béndinn ab eyba ferfbldum L'ma og ervibi til ab

slå grasib af [>eim og milli J^eirra, hvab all t gjorir hans

heyskap mæbu- og kostnabarsaman, og |)essvegna spillir

hans åburbi, u'ma og ervibi. fjarnu jarbarinnar tilbæri-

leg yrkja og nolkun er grundvbllur og stofn undir hvers

eins lands velmegan, en hennar forsomun })ar å moti

vegurinn til J>ess vanmåttar og J)urbar: svo hofum Vér

ålitib J)ab yfrib naubsynlegt til jarbyrkjunnar sbnnu belr-

unar og uppreistar, hérmeb allranåb. ab tilskipa og bjoba

' sem eplir fylgir:

i) 1 kringum alla bæi og tun, hvert sem å jbrb-

unum bua bændur eba embættismenn, andlegir eba

veraldlegir, Jjar sem annabhvort engar eba eigi fullkom-

lega gébar girbingar eru upp settar, skulu héreptir, all-
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stabar sem J>vi verbur vib komib, byggjast forsvaranlega H76.
båir garbar af steini, svo ab fullvaxinn mabur geli gengib 13 - Mai.

å garbinum fram og aplur, an J)ess ab nokkur steinn

hryni ur honum. J>esskonar garbur skal vera ab rainnstu

2 ålna har, og sem framast mogulegt er leggjast beint

åfram. — 2) Ef svo hagkvæmur og flatur steinn eigi

er ab få, skulu garbarnir hlabast af gras-torfi eba hnausum,

2Vs ålnar J)ykkir neban til, en åvalir og mjoir ofan til.

I>essir garbar skulu hlabast ån nokkurs steins å milli

laganna (nema eilt lag nebst å hverja hlib, ef steinn er

ab få) meb grasrétinni snuandi ut til beggja hliba og

allt i kring, hvarmeb garbarnir eigi einasta verbå var-

anlegir, svo ab pe\r meb Htilli abgjorb geta alltaf stabib,

heldur og innan skamms tima munu n'kulega aptur

gjalda J)ab ervibi, sem fyrir {>eim hefir verib haft, [)ar

t>eir strax å fyrsta åri, eptir ab [>eir eru hlabnir r bera

golt gras, })egar grasrotin er nokkurnveginn g6b. J>essir

garbar eiga ab vera 2V4 ålnar hair, J)egar {)eir hafa

sigib. — 3) par sem jbrbin er blaut, ellegar eigi n6gu

fbst og J)étt, til ab bera steingarba J)unga, svo ab uggvænt

v*eri, ab }>eir kynnu ab sokkva eba hrynja nibur, |)ar

eiga, å sh'kum blautum stobum, nokkur stykki af garb-

inum heldur ab hlabast upp af grastorfi eba hnausum,

a pann hått sem 2. Art. fyrir segir, jafnvel J)6 J)ar ann-

ars sé færi å ab hafa goban stein. — 4) |>ar sem jbrbin

er gob og fbst, skal sti'ngast lit veita eba grbf fyrir utan

garbiun, n
,4 ålnar djup, å skå nibur og ut ab, a

/4 ålnar

fra garbinum. Ef jbrbin er blaut og myrarkennd, skal

veita vatninu frå meb grbf eba rennu, einnar ålnar djupri

eba meir. ef vib J>arf, en su reuna å eigi ab grafast meb
eba rétt hjå garbinum, svo ab grundvbllurinn eigi veikist

bar af, og garburinn falii nibur, heldur utab, i J)å
ått

kvar vatnib hefir bezt afrennsli. — 5) Hver og einn
skal vera skyldur årlega ab hlaba 6 fabma af steingarbi,

ebur 8 fabma af moldargarbi fyrir sjålfan sig, og eins

ttukib fyrir hvem verkfæran karlmann, sem hann hefir
Sej* |jl

Wl v^nu. En ef hann hlebur meira, en f)etta åkvarb-

" • * 19
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1776. aba mål, skal harm, af J)eim hbfubst61 eba summu, 1

18. Mai. sem Ver viljum allranåb. ætla hertil, få, til upphvatn- I

* ingar fyrir shka sina vinnusemi, fyrir hvem fabm af

steingarbi 16 skild., og af moldargarbi, næb grassverbi
'

logcum allt i kring, 12 skild. danska i Courant, hver

skenkur J)6 einasla er handa bændastandinu. og J)eim

af prestastandinu, sem hafa ]oau allra-fåtækustu presta-
i

koll.
.
Fyrir armars slags garba af steini eba moldu gefst

enginn skenkur, eigi heldur ef eigi allt, bæbi \rdb åkvarb-

aba mål og hvab J)ar framyfir er hlabib, er svo å sig
|

komio, einsog hér ab framan allranåb. er uppåbobib. —
6) Ef 6mbgulegt kynni reynast ab få annaohvort hentugan

stein, eba grastorf til slikra garba, sem hér eru tilskip-

abir, må f J)eirra stab grafast årlega krmgum tunib, eins

långt og åbur er um garbana sagt; hver grbf eba skurbur I

skal vera i })ab minnsta 1 ålnar djup, og ab ofanverbu

IV2 ålnar breib, en å botninum ?A ålnar breib. Allri

})eirri moldu, sem par uppur er grafin, skal kasta uppå :

J)ann grafarbarminn, sem er inn ab tuninu, svo hått og

bratt, sem hun mogulegast legib getur. En jjar slik

girbing eigi verbur mjog varanleg, og jafnabarlega lit- I

heimtir ervibi og ab'gjorb, svo må hun heldur eigi bruk-
j

ast nema å J^eim stbbum, hvar reynast kynni oldungis I

émogulegt ab få annabhvort gras-torf eba steina, hvab

J)å meb lbgformlegri skotun og yfirlili å sjålfum stabnum

af vibkomandi syslumauni meb tilteknum skynsomum

mbnnum å ab metast og afgjbrast. — 7) J>ar sem garbur i

verbur milli bæja og tuna, J>ar å hann ab hlabast meb
j

sameiginlegu ervibi afjafnmbrgum og duglegum mbnnuiiK

frå hverju af sh'kuin nåbylum, svo långt sem J)eirra tun

liggja saman; en så af J)eim, sem bezt kann ab hlaba
[

earb, eba bezt vill låta hlaba hann, skal standa fyrir

verkinu, og honuin å i J>vf ab hlyba. Ef alfaravegur

liggur J)ar um, J)å
kosti J>cic båbir hlib jiar fyrir og haldi

J)vi vib makt; hlibib å ab vera forsvaraulegt, og hånga

svoleibis å jårnhjbrum. ab J)ab ljiikist apltsr afsjålfusér.

— S)pat skal vera hreppstjoranna skyida, 1)6 undir syslu-
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mannsins tiisjon, ab abgæta, ab garbarnir verbi årlega 1776.

svo langt og forsvaranlega hlabnir, sem sagt er, og })eim 13. Mai,

siban tiibærilega vibhaldib; hvers vegna |)eir eiga ab

skipta hreppnum eba sveitinni sin å milli , meb syslu-

mannsins sarnpykki, og lika å peim i landslbgunum til—

setta U'ma allir lilsamans eptirsjå i sveitinni, hvort og

hvernig^ sii tilskipaba garbahlebsla og vibhald sé setl i

verk. Finnist på brestur å einhverju par vib, skal så

sakbitni gjalda fyrir hvern garbfabm, sem annabhvort

vantar, eba eigi er forsvaranlega hlabinn eptir pessari

tilskipan, ellegar og eigi er tiibærilega vibhaldib, 10 skild.

til sveitarkassans, sem hreppstjorarnir strax skulu upp

taka hjå honum, og hann par ab auk vera skyldugur å

næstkomandi åri ab hlaba upp pab sem å brast, auk

pess sem hann annars å upp ab hlaba. Ef på enn

vantar nokkub å, gjaldi hann fyrir allt pab, sem åbur

er sagt; en finnist slikur brestur hjå honum f prju sam-

felld år, svari hann sbmu botum, og par ab auki byggist

honum ut af jorbunni fyrir sh'ka hans éhlybni og leti,

ef hann er leigulibi, svo ab einhver duglegri åbuandi,

geti orbib til jarbarinnar tekinn. En siti hann å sjålfs

sfns eign, gjaldi tvofaldar bætur fyrir hvern fabm, sem

å brestur, eba eigi er forsvaranlega hlabinn eba vib

haldib, og haldi hann åfram i 3 år ab forsoma pab, sem
hér i er ulskipab, skulu hreppstjérarnir hafa myndug-

leika ti], eptir råbslbgun vib syslumanninn, ab få og kaupa

abra menn til ab gjbra ervibib uppå pess sakbitna kostnab,

hver, ef hann eigi meb gobu viU gjalda, skal upp takast

af hans bui ån frekari lagasoknar. — 9) Ef nokkur, hvort

hann heldur er béndi eba kénglegur embættismabur,

andlegur eba veraldlegur, setur sig upp méti hrepp-

stjéranna ebur annara yfirvalda råbstbfun um garba-

hlebslu, ellegar hindrar på menn, sem hreppstjorarnir

setja, uppå hins sakbitna kostnab, til ab ljuka pvf verki

sem å brestur: skulu hreppstjorarnir strax, fyrir utan

minnstu bib, undandrått eba tilslått, stefna peim sakaba

meb poliU-fyrirkalli fyrir syslumanninn, sem strax skal

19*
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4776. dæma i målinu; og ef hann ]>å kemst ab raun ura, al

.13. Mai. nokkur hafi meb virkilegu forbobi eba likamlcgri motstoou

hindrab eba varnab })eirrar garbhlebslu, sein annabhvorl

hreppsljérarnir eba abrar yfirvalds-personur hafa gjort råb

fyrir, og sem annabhvort eptir J)essari forord ningu eba bcrum

lbgura er tilskipub, J>a skal så sakabi, ef hann er béndi,

gjalda til sveilarkassans 2 rdli, og sé hann veraldlegur

konunglegur embættismabur, skal hann gjalda til sveil-

arkassans 3 rdli, og jafnmikib til ]>ess islenzka jiistiz-

kassa; en ef hann er andlegur, j)å gjaldi hann 3 rdli

til sveitarkassans og jafnmikib til fåtækra prestaekkna.

Somu sekt skulu J>eir vera undirorpnir, sem setja sig

moti fjårupptekt fyrir J)ær bætur, sem J)eir kynnu verba

skyldugir ab låta ut fyrir sin misbrot mot J)essari til-

skipan. Allar fær sektir, sem eptir henni tilfalla sveil-

arkassanum, skulu antiars gånga til jafnra skipta milli

sveilarinnar olmusumanna og hreppslj6ranna, fyrir })ab

6mak, sem Jjeir hafa fyrir J)essari innrélli'ng, h'ka sem

og J)eir af jpeim, sem hér i kynnu ab syna fremur obrum

nokkura sérlega koslgæfni, mega J)ar ab auk vænta ser

frekari launa Jjar fyrir eptir atvikum; hvar å m6ti Jjeir,

sem hér i forsoma si'na skyldu, eiga ab tiltalast af syslu-

manninum, og ån appells dæmast i sektir til sveitar-

*«l innar olmusumanna, eptir })eirra brots fyrirfundnu åsig-

komulagi og J)eirra formegan. — 10) J>ar }>ufurnar eru

su bnnur stéra tålman fyrir jarbyrkjuna, svo skulu J)ær

og hér eptir årlega burt takast, ^ar sem tunin finnasl

meb føeim vaxin, svo ab tunib småmsaman geti orbib

slétt; hvers vegna og einn og sérhver, sem hefir f>y f

t

tun, skal årlega slétta og jafna 6 fabma i ferkant fyrir

sjålfan sig, og eins mikib fyrir hvern vinnufæran karl-

mann, sem hann hefir til verknabar, og brukar til jarb-

arinnar fyrirvinnu. — 11) pufurnar eiga ab pælast upp

i ferstrendum stykkjum, fra hverjuin moldina å ab skera

meb ljå, svo ab grassvbrburinn verbi eptir, einnar handar

J>ykkur; enn framar å moldin ab takast eins djupl upp

ur J)ufuslæbinu, hvar i J)au ferstrendu slykki eiga siban
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nibur ab fellast, og meb trésleggju ut ab berjast, svo ab 4 77^6.

barmarnir falli vel saman. pess belur sem grassvorb- 13- Mai,

urinn er barinn (J)6 ei svo hart, ab hann fari i sundur),

l^ss hentugri verbur hann til ab taka å m6ti åburbi og

^b bera mikib gras, hvers vegna og pessar torfur eiga

svo ab uppskerast, ab J)ær eigi fullkoralega fylli holuna

å alla vegu, fyr en [>ær eru nibur barbar. j*å afskornu

og upp grofnu mold å ab utbreiba til åburbar å J)ær

l^ufur, sem å Jdvi ari eigi eiga ab sléttast, hvab jafnvel

er nytsamlegt, ef sléttanin skebur nokkub snemma å

vori, en ser i lagi, ef hun skebur a haust, svovel sem

og ab breiba hana J)unnt ut a J)ab sléttaba tun; sérlega

getur })essi mold })énab til ab kæfa mosann å mosa-

voxnum Jnifum, einsog hun eptir a gjbrir hinn bezta

grasvoll, J^egar åburbur årib eptir er borinn £>ar å. på
å })ann halt utbreiddu mold å ab mebhondla og melja

um sumarib meb klårum eba mykjukvislum, eins og

annan åburb. Hvaba steinar sem finnast i og undir

Kifunum, skulu kostgæfilega saman safnasl og burtflytj-

ast, eba kastast i grundvollinn å ])eim stotum, hvargarbar

eiga upp ab hlabast. En hittist svo stor bjbrg i tuninu,

ab }^eim eigi af ollu bæjarfolkinu verbi ollib (!) (il garb-

stæbisins, skal ))6 sléitast i kn'ngum J>au, og eiga.

^ hyljast meb J)eirri moldu, sem upp verbur grafin,

°8 eptir verbur fra Jnifna-sléttaninni, j)é så grassvorbur

1 kringum J)essa stoina , sem annars hefbi legib undir

^oldinni, a ab slingasf upp og lcggjast ofan å, svo langt

Seru hann hrokkur til,, og allra helzt å kollinn, svo ab
'lann J)ess fljotar geti grasbundizt. - 12) Uppå J)ab, ab

uma- sléttanin geti orbib garbhle£slunni ab gagni, og
e,,vibib fallib j>vi léttara, skal tiinib sléttast undireins, og
Smamsaman, sem garburinn er hlabinn, svo ab su mold,
Serri eplir verbur af Juifunum, og of mikil verba kann
u l ab breiba å tunib, sé logb ne£st i garbinn, åsamtmeb
keinr

* steinum og mol, sem hittist i tuninu. — 13) Finnist

daubar og spilltar {mfur, ab })ær alitist 6})énanlegar

^iburleggjast til grasvax-tar, ebur £ær tolla eigi saman,
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1*/76.
J)å skulu t>ær burt flyijast lil ab fylla meb garbana, eba

15. Mai. (il ab hylja meb f>au storu bjorg i tuninu, sem eigi kunna

imr i a£ veltast, ellegar og til ab fylla upp meb bleytu-

full, sur og vot plåz, ef nokkur Jrvilik kynnu finnast i

tuninu, hvaban vatninu eigi verbur hæglega veitt meb

skurbum. {>ab stykki af tuninu, hvar pessar 6nytu Jjufur

hafa stafcib, skal pælast upp å haust, og moldar-kekk-

irnir sundur krassast, hvab å ny å ab itrekast næst-

komandi vor, og t>å skal breiba J>ar å nokkurn åburb

eptir efnum, og Jw eptir så J)ar i korni, ef })ab er ab

fa, hvar eptir kornib skal krassast nibur meb småunr

jårnhbkum, eba meb klårum. Sé eigi korn til, |)å

skal J)ar \ planta jarbepli, ef J)au er ab fa, ellegar og

så J>ar { mjog gisib næpna fræi, {)egar åbur er biiib

ab slétta meb klarum, hvab eb a ny å ab ske meb

bbrum hn'fum, J)egar fræinu er såb. — 14) J>ufurnar

verba og brukabar til garbahlebslu, })å hlicarnar af Jmf-

unni eiga fyrst ab stfngast fra allt i kn'ng, svo ab J)ær

». ab neban lobi vib jorbina, hvar eptir Jnifuna sjålfa skal

stinga i måtulega hnausa, og ^ar eplir pæla moldina

upp innan ur J)eim eptir standandi bormum, hverja

siban meb sleggju å nibur ab berja, J)ångab til f>eir eru

orfcnir sléttir, og liggja jafnt j)eim grassverbi, sem åbur

var milli Jnifnanna. — 15) Hver sem årlega. sléttir meira

af si'nu ttini, en J)å vidd, sem i 10. art. er åkvbrbub,

skal få fyrir hvern fabm i ferkanti, sem J)ar yfir er, 8

skild. til skenks; og så, sem gefur sig fram til ab få

sh'kan skenk. svo vel sem })ann, hverjum. heitib er i

5. art., skal J)ar um fram leggja hreppstjoranna vitnis-

burb, um hlutarins sanna åsigkomulag, hver vitnisburbur

J)ar ab auk å ab hafa meb ab bera prestsins og syslu-

, mannins uppåskript, til })ess frekari vissu. Skyldi ann-

ars nokkur leigulici skara svo mjbg framur, annabhvort

meb garbhlebslu eba tuna sléttan, yfir J)ab åkvarbaba mål,

ab hans husbonda jorb j)ar af svo itarlega betrist, ab

hun J>ess vegna megi ålitast ab vera hækkub ab dyrleika,

finnum Vér |)ab aliran. ab vera tilbærilegt, ab sHkur
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leigulibi, ef husbondinn segir honura ut af jbrbinni, eba 1776.

hans ekkja og born, J)egar hann deyr, og enginn af 13. Mai.

beim verbur vi6 jbrbina, skuli njota nokkrar [)6knunar

fyrir slika jaroarbot, eptir syslumannsins og épartiskra

danumanna åliti, ef sjålfir vibkomendur eigi geta ån

l>ess komib ser saman J)arum. — 16) Hreppstjorarnir

skulu meb syslumannsins tilsjdn gefa nakvæman gaum
so tuna-sletlaninni. Sbmu sektir, sem i fyrirfarandi 8.

og 9. art. eru tilsettar fyrir forsomun å garbhlebslu,

eiga eins i bllum greinum ab gilda, ef forsémun skebur

i tuna-sléttaninni. — 17) Og J)ar Vor allran. vili og osk

er, ab kornyrkjan i Islandi mætti komast i gang og

brukun, hvartil Ver å næstlibnum årum allran. hofum

tøtib senda kornsæbi • til reynslu å hafnirnar å subur-

landinu, svo viljum Ver, ab svo stbddu, enn frekar
v

til

bv/stærri upphvatnmgar til nefndrar yrkju, allran. tilsegja

hverjum og einum, sem getur aflab hålfrar tunnu af full-

vo'xnum rugi, eba byggi, 1 Vs> rdls skenk, og fyrir eina

htMla tunnu af sama 3 rdla skenk. — pe\r sem J)artil~

hflfa efni og lyst eiga ab bua til einn teig i tuninu, eba

utøn tuns, sem hagkvæmast fellur. meb girbing, pæling

°^ sléttun, og kasta J>ar a bllu J)vi, sem til åburbar er

P^nanjegt , svo sem torfmylsnu, gamalli bsku, eba »og

fHlu af kua-mykju, ef hun er til, sem J>6 hib minnsta å
ao vera ars gbmul. Til slikrar yrkju i småu er nægjan-

ty>U ab pæla jorbina upp, og eins visst eins og ab

«^æ§ja, |>egar moldinni er vel krassab ut ylir })ab utsåba

k°rn, en nær innbyggjararnir kunna ab få lyst til ab

^'»lda lengra afram meb J^essa yrkju. viljum Ver allran.

.

a
/
a 1 l)anka, hvernig ]yeim kann verba hjalpab og f>eim

ulvegub hentugari verkfæri. — 18) Jarbepli hafa verib
^ ul1 lil suburlandsins 02 å nokkra stabi å vesturlandinu
l i I r°ynslu å næstlibnum arum. og skenk hefir heitib

,

' *yn r ^eirra yrkju. Og j>ar J)ab er reynt, ab J)essi
a^bxtur lukkast J>ar 1 landinu, eins og annarstabar, 1

Sa§s jbrbu, utan 1 Ieirjbrbu, og å votum stobum, jå
J
amvel og [ gamalli bsku, sem n6g er af å mbrgum
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bæjum, f hverri yrkjan })ar ab auk er hæg, og })arf eigi

nema mjbg h'tils om aks : svo væntum Ver aliran., eins

og Ver hérmeo viljum hafa lilskipao, al innbyggjararnir

lali ser vera kostgæfilega umhugao ao yrkja J)enna jarcar-

avbxt, sem er svo drjugur i bui, {>ar Jjeim eigi einasta

frambycst svo æskilegt tækifæri og gagnsemd })ar af,

heldur og J>eir f)armeo undir eins geta allraund. gjort

eptir Vorura allran. vilja og velj)6knan. — 19) Eigi si'bur

væntum Ver, ab innbyggjararnir hafi låtib ser annt

um vera, 'ab bruka til kal- og næpnagarba-yrkju [>ao

fræ, sem Ver allran. hofum låtib flytja til landsins, hvab

Ver og framvegis viljum låta gjbra, J^egar Oss er allra-

und. til kynna gefib, ab \ye\r tilbærilega færa ser J)ab f

nyt. Hvar eptir allir og sérhver einn eiga allraund. ab

breyta. Gefib å Voru sloti Christiansborg, i Vorum ,

koniingl. absetursstab Kaupmannahbfn, })ann 1 3. Maji 1776.

Reskript til Stiftamtmand Thodal og Amt-

mand Stephensen, ang. et Anlæg til en Post-

væsens-Indretning i Island. Christiansborg 13.

Mai 1776 \ — See kgl. Resol. 23. Mai 1776. — Publi-

ceret paa Althinget 1782 og Rubmm indfort i Althingsbogen

s. A. Nr. xxvi 5
ligeledes Rubr. i IsL Maanedsti,d. 3. Aarg.,

S. Itf9; jevnf. J. Erichsens uForberedelse" til Olavii Reise, S.

CLUi— clvi. Aftryk i Hrappsey ved Magnus Moberg 1 782 paa

1
xh Ark i 4*°, trykt som Original med Underskrifter. Islandsk

Oversættelse i Uddrag i det af Johnsonius udgivne uVasaqver".

Khofn 1782. 12. S. 223-231.

Christian den Syvende &c. V. B. T. Da Vi have

ladet Os allerund. forestille, at der endnu ikke haves

i Island nogen ordentlig Indretning til at befordre enten-

de offentlige eller private Breve, og deraf ikke alene

flyde adskillige Ulejligheder for Indbyggerne, men endog

en meget stor Langsomhed og Usikkerhed udi Vor Tje-

nestes behbrige Befordring: saa give Vi eder hermed

tilkjende, at Vi, for at see dette Slags Uleiligheder for

') Reskr. 8. Juli 1779.
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den folgende Tid, saavidt muligt, hævede, have fundet for 1776.

S°dt, for det tørste, og indtil videre, allern. at approbere 13. Mai.

det af dig, Stiftamtmand Thodal, indgivne Forslag til

et Reglement, hvorefter en Post skulde anlægges der i

Landet, til at gaae trende Gange om Aaret fra alle 4

Landets Fjerdinger til Bessestæd med Breve, som Be-

tjenterne og Andre kunde have at afsende, enten der-

hen eller til Kjobenhavn, saaledes : at disse skulle være

paa Bessestæd tørste Gang ved Begyndelsen af Martii

Maaned, anden Gang ved Begyndelsen af Junii Maaned,

og tredie Gang i Oktobr. Maaned, som herefter folger:

1) Posten skal gaae om Vinteren fra Sysselmanden

i Muhle Syssels nordre Part, igjennem Osteriandet til

alle dets Sysselmænd og videre. De Breve, som Sys-

selmanden i bemeldte nordre Part af Muhle Syssel selv,

eller Andre i Sysselet, maatle have til Kjobenhavn eller

Bessestæd, afsendes i Slutningen af Januarii Maaned

til Sysselmanden i samme Syssels sondre Part, at de

kunde være der den 4. Febr. Tiden for denne Post-

gang bestemmes saaledes: Kommer ingen Breve til Sys-

selmanden i Sbndre-Parten af Mule Syssel fra Syssel-

manden i Nordre-Parten inden \. Febr., om Veirliget

ikke skulde være hinderligt, afsender den forstbemeldte

en Express med de han maatte have, til Ostre Skafte-

fjelds Syssel; og kommer ingen did til 8. Febr., affær-

diger Sysselmanden sammesteds sine til Vestre Skafte-

fjelds Syssel, hvor Tiden til Postens Afgang fastsættes

t'l den 16. Febr., da Sysselmanden sammesteds , om
^gen Breve til den Tid bstenfra indlbbe, affærdiger

sine til Rangervalle Syssel, hvor der bies til 22. Febr.,

•nden det Syssels Breve derfra afgaae til Sysselmanden
1 Arnes Syssel, som igjen venter til den sidste Febr.,

mden han sender til Bessestæd. — 2) Postens Gang
fra Oster-Fjerdingen bliver derimod om Sommeren saa-

ledes: fra sondre Muhle Syssel til Sysselmanden isam-
m es nordre Part sendes Brevene efter foranskrevne
^aade Saa betids, at de kunde være hos den sidstbe-
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^ 776. meldte den 6. Maji; men formedelst Hindringer, som
13. Mai. kunde indfalde, ventes der til 8. Maji, da Brevene af-

gaae derfra til Sysselmanden i Norder- Syssel, saa at

de kunde være der den 15. Maji. Om Hosten gaae

Brevene ligeledes fra Sondre Muhle Syssel til Syssel-

manden i Norder-Parten af samme, saa betids i Septbr.,

at de kunde være hos ham den 46. i samme Maaned,

da Posten derfra afgaaer, saa at den kan være hos

Sysselmanden i Norder-Syssel den 26. Septbr. Men fra

Oster Skaftefjelds Syssel gaaer Posten fremdeles Sommer

og Host sonden om paa fblgende bestemte Dage: den

46. Maji fra Vestre Skaftefjelds Syssel, den 22. fra

Rangervalle Syssel, og den 28. fra Arnes Syssel; om
Hosten 12. Septbr. fra Skaftefjelds Syssel, den 22. fra

Rangervalle Syssel og den 28. fra Arnes Syssel ; hvorfor

Sysselmanden i Ostre Skaflefjelds Syssel maa sende de

Breve, han haver, saa betids, at de kunde være i Ve-

ster Skaftefjelds Syssel paa de bestemte Dage, nem-

lig 16. Maji og 12. Septbr. — 3) Norderlands- Posten

gaaer om Vinteren fra Sysselmanden i Norder-Syssel

den 1. Febr. til Sysselmanden i Oefjords Syssel; kom-

mer ingen Post did inden den 7. i samme Maaned,

lader han afgaae de Breve, han maatte have, til Sys-

selmanden i Skagefjords Syssel, saa at de kunde være

der den 12. Kommer ingen Post nordenfra til be-

meldte Tid til Skagefjords Syssel, afsendes det Syssels

Breve til Sysselmanden i Hunevands Syssel, at de kunde

være hos ham den 18., og siden derfra videre befor-

dres, saa at Posten kan være paa Hjardarholt den 26.

Febr., hvorfra Sysselmanden i Myre Syssel besbrger

baade Nord- og Vesteiiandets Breve med et til Besse-

stæd. • For Nordlands -Posten blive om Sommeren fbl-

gende Tider bestemte, paa den Maade som meldt er:

Fra Sysselmanden i Norder-Syssel gaaer Posten den

15. Maji, og fra Oefjords Syssel den 20.; men Syssel-

manden i Hunevands Syssel sender da de der faldende

Breve Posten imbde til Sysselmanden i Skagefjords

Syssel inden den 25. Maji, da Norderlands-Posten gaaer
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derfra Fjeldveien lige til Hjardarholt. Om Hosten gaaer 1776.

Nordlands -Posten fra Norder- Syssel den 20. Septbr., 13. Mai.

fra Oefjords Syssel den 28., fra Skagefjords Syssel den

3. Oktobr. og fra Hunevands den 8. i samme Maaned

"1 Hjarderholt. — 4) Vesterlands-Posten gaaer om Vin-

teren fra lsefjords Syssel den 10. Febr. til Sysselman-

den i Bardestrands Syssel; komme lsefjords Breve ikke

did til den 15. eller 16. i samme Maaned, gaae de Breve,

som derfra ere at afsende, til Sysselmanden i Dahle

Syssel; derfra gaaer Posten den 24. til Hjarderholt.

Og da Postveien i lsefjords Syssel vil falde bekvemmest

over Jndfjordene, og i Bardestrands Syssel over Gils-

fjorden, saa have Sysselmændene paa begge Steder at

foranstalte hos dem, som boe bekvemmest og nærmest

ved disse Fjorder, at Posten derover faaer skyndsom

Flytning mod billig Betaling, som for enhver af de smaa

Fjorde i lsefjords Syssel ansættes til 8 Sk. For Vester-

lands-Posten om Sommeren berammes folgende Tider:

Fra lsefjords Syssel den 12. Maji, fra Bardestrands Sys-

sel den 18., fra Dale Syssel den 22. Om Hosten gaaer

Vesterlands-Posten fra lsefjords Syssel den 24. Septbr.,

fra Bardestrands Syssel den 30., og fra Dale Syssel

den 4. Oktobr. til Hjarderholt. Naar Breve til Besse-

stæd ere at sende fra Sneefjeldsnæs Syssel, gaaer Po-

sten derfra paa bemeldte trende Aarets Tider saa be-

llds, at de kunde være paa Hjarderholt den 24. Febr.,

Maji og 8. Oktobr., tagende Veien til Sysselmanden
1 Nappedals Syssel, hvor Budet skal være den 20. Febr.,

Maji og 4. Oktobr. Men haver han Breve til KjcJ-

enhavn eller Bessestæd, og intet kommer fra Snee-

fie'dsnæs Syssel til benævnte Dage, eller een Dag senere,

afsender han dem med Express til Hjarderholt. Haver
Svsselmanden i Strande Syssel Breve til Kjobenhavn
eller

l i I Bessestæd, affærdiger han dem enten paa Veien
0sten imbde, fra Runevands Syssel Vinter og Host,

e^er
til Dale Syssel, hvilket som falder bekvemmest

kortest. Men Sysselmanden i Myre Syssel, hvor 3
s er stbde sammen, forhaler med Postens Afsendelse
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1776. til Bessestæd nogle Dage, om ikke alle Postene skulle

13. Mai. være indlbbne, saasom til den sidste Dag i Februario, den

sidste Dag i Maji og den 12. Oktobr. — 5) Sysselmæn-

dene accordere Postbud ene, som de afsende, en billig

og i Landet sædvanlig Betaling, som dog om Vinter-

dage ikke maa gaae hoiere end til 1 Crone for hver

Thingmannaleid, eller 5 til 6 Mile, men om Sommeren

mindre, og som i Landet brugeligt er. Sysselmanden

udlægger Pengene, og ved Aarets Slutning indsender

vedkommende Amtmand til Attestation Beregning over

Omkostningerne, hvilke ham derefter af Landfogden

godtgjbres. Enhver Sysselmand numererer de Breve,

han fra sig sender, og lader medfblge en Liste over

dem under Dag og Dalum, naar de affærdiges. —
6) Ved forbemeldte Breve til Kjbbenhavn og Bessestæd

forstaaes Embeds-Breve til Collegierne, maglpaaliggende

Suppliquer, eller og maglpaaliggende Embéds-Breve til

Landets Ovrighed. Med andre end saadanne Breve be-

gyndes ingen, Postgang; men er Posten allerede paa

Veien med saadanne Breve, sendes med den hvilke

andre Breve det maatte være. — Skulde et Postbud

vedblive al fare igjennem flere Sysseler, og benovede

Heste til Leie, besbrger Stedets Sysselmand ham dem

for billig og sædvanlig Betaling. Skulde han derimod

for Ufbre ikke kunne komme længere, eller af andre

Aarsager hindres, maa han sig ikke derefter opholde, men
Sysselmanden, hvor saadan Stands træffer, modtager

da Posten, og besbrger den videre sendt, saasnart de

indtrufne Hindringer tillade del. — 7) Skulde der ellers

indtræffe en sikker og paalidelig Leilighed ved samme
Tid som Posten var i Gang, saasom ved Værtids -Folk

fra Nordlandet eller Osteriandet, og man vidste, at

Brevene med Nordlands -Folket kunde komme i pas-

selig Tid til Hjarderholt. eller videre, og med dem
bstenfra ligeledes i passelig Tid til Sbnderlandet,

kunde Sysselmanden med dem sende Brevene mod en

passelig Kjendelse for Umagen, for at spare Bekostnin-
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gen paa Posten, naar han var forvisset om deres Rede- 1776.

lighed og Paalidelighed. — Men ligesom allerede herved 13. Mai.

er anordnet og* fastsat, hvorledes, samt til hvad Tid,

Breve fra alle Landets Fjerdinger kunde komme til Bes-

sestæd, saa have I ligeledes end ydermere at tage i

Overveielse, og derefter at foreslaae, hvorledes og til

hvilke Tider saadan Postgang fra Bessestæd igjen til

samtlige Sysseler i Landet bedst kan blive at indrette,

paa det at saavel de fra Os og Vore Coliegier der ind-

lobende Befalinger og Foranstaltninger, som og hvad

Ovrigheden, enten i Kraft deraf, eller i andre Embeds-

forretninger, maatte have at correspondere inde i Lan-

det, kan betimelig vorde befordret Vedkommende til

Hænde. — Dog bliver herved at tage i Agt, at saavel

den nu af Os allern. approberede, som den af eder

videre i Forslag bringende Indretning til Postgang, alene

atigaaer Breves Befordring frem og tilbage igjennem

Landet paa den fastsatte Postvei selv, fra et Syssel til

et andet. Hvorimod alle Breves Befordring udenfor

Pestveiene, saavel omkring i ethvert Syssel fra den

derudi fastsatte Post-Station, som fra Sysselet derhen,

bliver Indretningen uvedkommende, og maa besbrges
af Vedkommende selv, der have saadanne Breve at af-

sende, saaledes som de bedst vide og kunne. — Da
ellers denne Indretning sigter til Landets samtlige Ind-

byggeres Bekvemhed og Lettelse, og Billigheden derfor

^edfcirer, at dertil straxen lægges saadan en Plan, at

den i Tiden ei alene kan holde sig selv, uden Besvæ-

rg
for Vores Kasse, men og, om muligt, give noget

'erskud
, som efter derom nærmere gjorende allern.

* ^ordning kunde anvendes til en eller anden almin-
e

'g Nytte for Landet : saa Have 1 at tage i Overveielse,

°g derefter allerund. at foreslaae, hvad der efter Bil-

»ghed og Landets Omstændigheder bor betales i Post-
P^nge af private Breve, saavel for den hele anordnede

aW*
6

*' S°m ^ra ^tec
* ^ ^tec* Paa samme

? °§ derover
a

-
otfatte et Reglement. Til hvilken Ende 1 tillige op-
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give, hvad Slags Breve der skulle, efter de ved For-

ordningen af 17. Januarii 1771 samt Plakaten af 12.

Septbr. 1772 af Os allern. approberede Grundsætninger,

ansees i Island som private, hvoraf bemeldte Postpenge

skulle betales, og hvad Slags som publique eller Em-

bedsbreve, der skulle nyde fri Befordring; hvilket eders

Forslag, saavel til forbemeldte Brevporto, som til Alt

hvad videre I, ved at lægge Haand paa denne Indret-

ning, maatte finde fornodent at erindre til sammes

bedste Fuldforelse, derefter indsendes til Vores Vest-

indisk -Guineiske Rente- og General -Toldkammer, for

derfra at blive -Os nærmere forestilt til allern. Appro-

bation efter Omstændighederne, paa det en fuldkommen

Anordning om Postvæsenels Indretning i Landet saa

hastigt som muligt kan vorde bragt tilveie, og derefter

befordret til offentlig Bekjendtgjbrelse. — Hermed skeer

•Vor Villie. Befalendes eder Gud. Givet paa Vort Slot

Christiansborg udi Vores kongelige Residencestad Kjo-

benhavn den 13. Maji 1776.

is. Mai. Plakat ang. Danske Toskillings - Stykkers

Gonrsering. Christiansborg 13. Mai 1776 1
.
—

Publiceret paa Althinget 1776 og trykt i Althingsbogen s. A.

S. 71—72. Emaneret igjennem Finance-Collegium. Original-

Aftryk hos Hbpffner. Qvart-Forr. for 1776, S. 136— 137 ;

Schou VI, 181—182. '

'

Plakat, angaaende de ved Forordn, af 15. Juli*

4726- nedsatte danske Toskillings -Stykkers Goursering

indtil indeværende 1776 Aars Udgang.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at Vi al-

lern. have funden for godt at anordne og befale, lige-

som Vi hermed befale og anordne: 1) Al de unde 1

*

Præg af Aarene 1711 til 1725, begge inclusive, hid 1 ' 1

Plak. 13. Juni 1776/

*) denne paaberaabte Nedsættelse var saaledes bestemt,

Stykker skulde gjelde for 10 Skilling.
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roullerende danske Toskillings -Slykker, hvoraf 6 Styk- 4776.

k er, ifolge Forordningen af 15. Julii 1726, gjelde for ~7T\, .

!»0 Skilling, skal fra næstkommende Aars Begyndelse

af være satte ud af al Cours, og hverken i Vore Gasser

eHer i Handel og Vandel mellem Undersaatterne i Vore

Europæiske Stater antages eller udgives. — 2) Derimod

blive disse nedsatte Toskillings -Stykker indtil indevæ

rende 1776 Aars Udgang i alle Oppeborsler og Indcas-

sationer af Vore Gasserere og Oppebbrsels-Betjente for

den efter Forordningen af 15. Julii 1726 bestemte Vær-

die uveigerligen modtagne, og derefter ikke i nogen

Udtælling igjen udgivne, men blive, ligesom de i Gas-

serne indkomme, til vedkommende Hoved -Gasser afle-

veerte, og fra samme til den almindelige Zahl-Casse

indsendte for i Fremtiden alene at coursere som Vest-

indisk _Courant i Vore amerikanske Golonier. Hvorefter

alle og enhver Vedkommende sig allerund. have at

rette. Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever,

Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, Fogder og alle Andre, som denne Vores Pla-

kat under Vores Finance-Collegii Seigl tilskikket vorder,

at de den paa behbrige Steder, til Alles Efterretning,

strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg den 13. Maji 1776.

Toldkammer - Skrivelse til Sysselmand Jon is. Mai.

^enediktsson i Norder Syssel, ang. Regler for

Svovelminernes Behandling. Khavn 18. Mai
1776. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 549.

Ved den i næstafvigte Aar af Kammeret foranstal-

Undersbgning ang. Svovelminerne i Island, ved
Studiosus Ole Henchel, er det bragt i Erfaring, at Ban-
derne ved at opgrave Svovelet behandle Minerne saa

"forsynlig, at adskillige Miner allerede ere blevne cide-

re, g alle de bvrme staae Fare for det samme,

»
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4 776. ligesom og det Svovel, som paa saadan uforsynlig Maade 3

18. Mai. bliver opgravet og behandlet, befindes saa ureent, at 1

det ei lonner Umagen at raffinere samme. For nu at

forebygge saavel Minernes Odelæggelse, som og det af

disses mislige Behandling flydende Tab ved Baffinerin-

gen, bliver herefter ved Svovelets Opgravning af Jorden
]

følgelig at iagttage, nemlig:

4) Forend nogen Mine opstikkes" skal de forst fore
]

Jorden derfra tilside, saa at intet deraf i Svovlet ind-
J

kommer. — 2) Naar de skille Jorden fra det opgravede

Svovl, skal de ligeledes affore Jorden udenfor Minerne. -

— 3) Naar de opgrave nogen Mine, skal de, som meldt,
|

forst bortføre den bverste Jord
; dernæst skal de ikke

ganske borttage Svovlet paa engang i den hele Mine, •]

men forst lade den yderste Kant blive staaende, der-

paa tage Fure elle Grbft igjennem den hele Mine, lade

saa igjen en Ryg blive slaaeude, og saa atter optage

en Fure, og saaledes vexelviis vedblive, indtil de komme
|

igjen til den yderste Rand, hvilken bor blive staaende;

herved. forhindres Vinden fra saa frit at overstryge den

hele Mine og gjore den kold, hvorfor disse Furer skal

gjbres tvers for de Vinde, som befindes der mest at
|

storme, f. Ex. ifald der falder mest nordlige og bstlige

Vinde, bor Furerne tages i Nordvest og Sydost. —
Naar (fenne Forsigtighed bruges, kan de som meldt I

igjen satte Rygge efter et Aars Forlbb paa lige Maade

tages. — 4) For at træde saa lidet som muligt i Mi-

nerne, bor Enhver, som graver Svovl, medtage et Brædt *

til at staae paa, medens han opgraver Svovlet, og flytte

det efter som han graver, hvorved ei alene Minerne

spares for at blive haarde og ujevnt tiltraadde, men de

Gravende befries ogsaa fra at brænde Fbddeme, som

ved at synke ned i den hede og lbse Jord ellers ofte
j

skeer. — 5) Da de saakaldede Hlidar-namer, som mest

sparede, nu skal være i bedste Stand, saa skal Svov-

let nu alene der opgraves, saalænge det deraf uden

Minernes Beskadigelse kan erholdes, og imidlertid maa
|
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i Fremre- og Testareyker-Namer intet graves, men de 1776.

skal ligge, at Svovlet der kan tilvoxe, paa det man 18 - Mai.

siden kan begynde at grave der, naar intet mere er at

faae i Hlidar - Namerne, hvilke da ligeledes bor hvile

ganske, imedens Svovlet i Fremre- og Testareyker-Mi-

neme borttages. Aarsagerne til Minernes Odelæggelse

og Svovelets Ureenhed angives, ellers fornemmelig at

være disse: a) at Bdnderne, naar da ville forsbge en

Mine, opstikke den paa adskillige Steder, uden forst at

fore den overste Jord forsigtigen tilside, og naar Svov-

let ikke er som de bnske det, forlade de den med

Jord og Svovl om hinanden, som tilsidst bliver en fast

Massa, hvis Svovl i Tiden ved Raffineringen nbdvendi-

gen derover maa blive meget jordblandet og ureent;

b) at naar de opgrave Svovlet, lade de den derved

hængende Ureenlighed falde paa de lbse Svovl-Blomster,

hvorved den bliver dermed forenet og imellem Svovlet

indbegreben, og maa altsaa næste Gang ved Opgrav-

ningen medfolge, hvorved da Svovlet maa blive ureent,

°g c) at naar de opgrave Svovlet, sammentræde de

uforsigtigen den derunder befindtlige lbse Jord, hvor-

ved denne, som af Vinden ganske frit overstryges, maa
(naar den underjordiske Varme ikke er stærk nok til

at trænge igjennem og gjbre den poros) blive seig og

haard, hvorved Minen bliver kold og siden unyttig; og
0rn end Heden paa nogle Steder er stærk nok til at

tl>eenge igjennem, bliver dog Svovlets fuldkomne Til-

V1rkriing i Jorden derved gjort langsommere og saadant
Svovl ureent. Foranfbrte Poster haver Hr. Sysselmand
ei alene at lade bekjendtajbre for alle vedkommende
onder, tnen endog paa det alvorligste at tilholde dem at

efterleve samme, samt nbie at 'holde over at saadant
cif \em efterkommes, ligesom og Forstanderne ved Svovel-
V8erket bliver fra Handels -Directionen i Overeensstem-
melse henned tillagt fornoden Ordre. Veslindisk-Gui
Geiske Rente-

g General-Toldkammer den 18. Maji 1776.

20
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Instruction for Studiosus Olaus Olavius paa

en Undersogelses-Reise i det nordostlige Island.

Kliavn 22. Mai 1776 1
. — isi. Copieb. Litr. r, Nr.

555
5 jevnf. Isl. Maanedstid. 3. Aarg., S. 133—134; J. Erich-

sens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. Gxcvm—cxcix.

Instruction for Studiosus Olaus Olavius paa den

ham anbefalede Undersbgnings -Reise i Ostfjordene og

videre paa hin Side af Langenæs i Nordlandet i Island.

1) 1 Almindelighed haver han, saa nbie som han

kan, at undersbge Beskaffenheden af de egentlig saa-

kaldte Oslfjorde, fra Berefjord af og indtil Langenæs;

samt paa den anden Side af samme saa langt ind i

Nordlandet, som Tiden kan tillade ham at komme, til

hvilken Ende han afgaaer her fra Staden med det al-

lerforste af de Skibe, som i Aar gaae til disse Kanter,

og soger at komme tilbage i næstkommende Efterhost

med det af Skibene, som maatte opholde sig længst

der i Landet, og falde beleiligst at naae til for ham,

naar han har endt den forehavende Undersbgning. —
2) I Særdeleshed haver han, ved sin Reise igjennem

denne Egn, ei alene selv nbie at paaagte, men og paa

det flittigste hos Indbyggerne at udspbrge og antegne

Alt hvad der horer til Landvæsenets nærmere Drift og

mulig Forbedring i alle dets Dele, efter hvert Steds

Omstændigheder, og deriblandt, om der maatte findes

nogle Strækninger eller Gaarde, som tilforn have været

bebygtc, men som nu ere forladte og ode, da at for-

skaffe tilforladelig Kundskab om, hvorvidt der endnu

paa saadanne eller andre beleiligen liggende Steder

maatte befindes ei alene tjenlige Pladse til at opbygge

dem igjen, men og alle bvrige til saadan Bebyggelses

Befordring og Fremgang tjenlige Bekvemmeligheder ti'

Sbes og Lands. — 3) Dernæst haver han, det nbieste

som skee kan, at underrette sig om, hvorvidt der paa

) kgl. Resol. 19. Septbr. 1776.
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deu Strækning, som han reiser igjennem, maalte haves 1776.

brugbare Havne og Landinger, helst for store Fartoier, 22. Mai

°g det ei alene til Ankerleie, samt Losning og Ladning

om Sommeren, men og fornemmelig til Vinterleie og

stadige Anlæg i det store, saavel til Transport til Soes

fra Sted til andet, som og til Fiskeriernes Sogning, i

hvilken Henseende Eskefjorden ved Rodeljord, Roder-

havn paa Sletten i Norder-Syssel, samt andre Steder af

lige Beskaffenhed, fornemmelig ville komme under hans

Betragtning. Men da Tiden ventelig ikke vil (illade ham

selv at kunne undersoge saadanne Landinger og Havne

til Vands, haver han i dets Sted ved flittigste Efter-

spørgsel at udforske af Indbyggerne, og derefter at

optegne alt hvad disse derom maatte vide at melde,

hvoriblandt ogsaa horer, hvorvidt Soen udenfor disse

Kyster maatte vides at være reen,. eller hvorvidt tvert-

imod besat med blinde Skjær, Sandbanker, stridige

Strbmme eller andet saadant, som kunde være Sbfarten 5

sammesteds til Hinder. — 4) Om Fiskerierne paa disse

Kanter beflitter han * sig paa ål muelig-Underretning i

a lle Henseender, og da i Særdeleshed saavel om noget,

°g hvad Slags Ferskvands - Fiskerie, af Lax, Orreder,

Foreller og deslige, der nu omstunder drives, samt

hvorvidt der maalte findes Leilighed enten under Ky-

sterne til fordeelagtig Sælhundefangst, samt hvorvidt

denne nu bliver sogt, eller paa Havet, til Torske. Hcl-

leflyndre, Havkalle og andet Havfiskerie, i hvilken Hen-
seende han paa det nbieste udforsker, hvorvidt der
omkring Kysterne og udenfor Landet maalte vides at

være tjenlige Fiskebanker til sidslbemeldle Fiskeriers

kogning, og da især paa hvilke Steder, og hvor langt

,a Landet, disse maatte ligge, samt fra hvilke Landings-
sleder og Havne de bekvemmest kunde sbges, og alt-

ha!

hVllke Saadanne Steder' og Havne der helst skulde
1 Sigte til Fiskeværs Anlæg paa disse Kyster, til

,

vilket Oiemærke tillige bliver at have i Agt og an-
mærke, hvorvidt saadanne Steder tillige maatte findes

20*
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1776. at være forsynede med Mol og andre Bekvemheder til

22. Mai. Klipfiske - Virkning — 5) I. Hensigt til det paa disse

Kanter, fornemmelig paa Kysterne af Langenæs faldende

Drivetommer haver han paa det noieste at paaagte, ei

alene i Almindelighed, paa hvilke Steder det fornem-

melig falder, men og i Særdeleshed hvad Mængde deraf

enten nu maatte forefindes, eller kunne sædvanligen

ventes et Aar imod et andet, samt hvorvidt dette Tom-

mer af Indbyggerne anvendes til Nytte, som og til hvad

Brug det ellers og overhoved maatte agtes tjenligt, og

videre kunne anvendes; til hvilken Ende han saa nbie

som mueligt paaagter og anmærker, af hvilke Sorter

Træ det maatte beslaae, og om mueligt medtager' til

Kammeret, til yderligere Undersogelse i sin Tid, Prover

af enhver af de fornemste Sorter deraf. Herhos blive

ellers at paaagte og antegne, hvilke Steder der maatte

befindes at være de bekvemmeste til Drivelimmerets

Samling og Transport til andre Steder, og hvilken Maade

tjenligst til at befordre samme med mindst Bekostning

og mest Fordeel. — 6) Paa samme Maade, som nu er

meldt om de i det foregaaende udtrykkelig navngivne

Poster forbemeldte Landstrækning vedkommende, haver

han ved sin Nærværelse paa Stederne selv [at undersdge

Alt, hvad han] maatte befinde at staae dermed i Sammen-
hæng, eller at fiyde deraf, og det ligesaa fuldt som om

. det her stykkeviis var opgivet, da han over Alt, hvad hån

saaledes observerer eller udforsker, ei alene holder en

udforlig og oplyselig Journal ved Dag og Datum, saalænge

denne hans Reise og Undersogning varer, men og, naar den

er endt, samler deraf' og affatter i en fuldstændig og

ordentlig Beretning alle de Data, som han om hver

Post paa denne hans Reise har opdaget, med Henvis-

ning til vedkommende Steder i Journalen, tillige med
de Reflexioner, som han derved har fundet Leilmhed

(

til at gjore, hvilket altsammen han ved sin Tilbagekomst

haver her til Kammeret at indlevere til videre Foreta-

>
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gelse. — 7) Og omendskjondt denne hans Reise saale- 1776.

des ikke egentlig hensigter til Naturhistorien, saa maa 22 - Mai -

han dog ikke desto mindre, saavidt Hoved - Oiemærket

saadant kan tillade, tillige vende sin Agtsomhed til, og

flittig antegne, samt sbge at faae Underretning om og

Prover af hvad særdeles mærkværdige Naturalier af

ålle Slags, som maatte forekomme paa den ham fore-

skrevne Strækning, og især forskaffe saa fuldkommen

'Underretning, som mueligt er, angaaende hvorvidt og

paa hvilke Steder der maatte forefindes enten bekvemme

Steen-Arter til Qværnstene, eller nogen Mængde af den

islandske Gibs-Spath
;
saa og af de spathagtige Zeolither,

hvor og tillige maatte anmærkes, hvorvidt saadanne

Steder maatte erfares at ligge mere eller mindre be-

kvemt til sidstbemeldte Steen-Arters Transport til nær-

meste Handelssted. — 8) For Reisen nyder han, ligesom

for den i afvigte Aar aflagte, 1 .Rd. daglig i Diæt-Penge,

fra den Tid han gaaer under Seil her fra Staden og

W han igjen hid til kommer tilbage, samt en Douceur,

ttaar Reisen er endt, i Forhold til hans udvisende Flid

u di de ham herved anbefalede Undersogningér, imod
a l han selv tøaade bestrider alle til Reisen i Island med-

gaaende Omkostninger, saa og accorderer og betaler

vedkommende Skipper sin Kost over Soen. Fri Fragt

bliver ham foranstaltet ved Handels - Directionen, og

Sysselmændene i Mule og Norder- Sysseler blive beor-

drede i behovende Tilfælde at gaae ham til Haande
med fomodne Foranstaltninger til hans Befordring for

-o Betaling, ligesom han og desuden forsynes med
n aaben Ordre desangaaende. Veslindisk-Guineiske
Rente- g General-Toldkammer den 22. Maji 1776*.

3 »aaben Ordre" eller Reise-Pas for Olavius i Copieb. Litr.

R> Nr. 554, ligeledes Commimication om hans Reise til wSys-

selmændene i Norder- og Mule-Sysselerne, samt Handels-
Directionen og Finance - Colleffium i Copieb. sst. Nr.
5M-553.
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4776.

23. Mai.

Kongelig Resolution ang. Postvæsens - Indret-

ningen i Island. Fredensborg 23. Mai 1776 l
.

— I Forestilling 27. April udvikler Toldkammeret de store

Inconvenientser for de ofYenlige Foranstaltninger og Control

med Embedsmændene, som fulgte af Mangelen af al Postgang

i Landet, hvorfor det allerede 1774 havde forlangt Stiftamt-

mandens Betænkning, samt Anvisning paa en Havn til Over-

vintren for et Postskib og Stationer i Landet, beregnede paa

Postgang i det mindste 3 Gange omAaretfra og til Bessestad,

nemlig i Marts, Juni og Oktober. — Bekostningen til Posten

anslog Stiftamtmanden til 5 Rd. for en Vinter-Reise og 4 Rd.

for en Sommer-Reise, ialt 39 Rd. — I en ny Betænkning og efter

Overlæg med flere Embedsmænd paa Althinget ansloges Vei-

længderne fra Ketilstad eller Nurdermule Syssel til Bessastad

til 14,. fra Norder Syssel til 10, fra Isatjords Syssel til 12 og

fra Snæfellsnes til 6 Thingmannaleider å 5 Miil. Befordringen

ansloges til 1 Krone pr. Thingmannaleid, eller i alt til 126

Kroner. — I Henseende hertil havde Stiftamtmanden udarbei-

det et præliminair Reglement, hvortil Kammeret havde foiet

nogle Bestemmelser, især med Hensyn til hvilke Breve skulde

ansees som officielle, i Lighed med det i Postforordningerne for

Danmark *&c. af 17. Januar 1771 og Plak. 12. Sept. 1772

Fastsatte, hvilket indstilles til Approbation og at maa blive ex-

pederet som Reskript til Stiftamtmanden og Amtmanden. —
Ycstindisk-Guin. Rente- og General-Toldkammers islandske &c.

Forestillinger og Resol. pro Annis 1775 og 1776, 23, Nr. 24.

Vi approbere allern. den af Kammeret foiede For-

anstaltning til Postvæsens Indretning i Island, saavel

som og det af Stiftamtmanden sammesteds i saadan

Hensigt forfattede præliminaire Reglement, og bevilge

allern., at de paa Rrevenes Befordring fra et Sted til

det andet i Island medgaaende Omkostninger maa for

det forste* af Vores Cassa udlægges, indtil Indretningen

kan bringes saa vjdl, at den selv kan bestride denne

Bekostning. — Det Os allerund. forelagte Reskript herom

til Vores Stiftamtmand og Amtmand udi Island have Vi

allern underskrevet. Fredensborg den 23. Maji 1776.

l

) see Reskr. 13. Mai 1776.
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Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

a»g- Plantning af Ærtetræer. Khavu 25. Mai

1776. Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 558.

• Da vi have erholdet en lideD Prbve af Frb til Ro-

binia Carragana, eller Siberisk Ærtetræ, tillige med
Underretning, hvorledes Planten deraf skal opelskes:

saa have vi ikke villet undlade at tilsende Hr. Stift-

amtmanden herved saavel foran ommeldte Fro-Prove,

som Gjenpart af den dertil henhorende Underretning,

med Anmodning, at Hr. Stiftamtm. vilde behage ikke

alene at lade dermed gjbre Forstig, men endog om
Udfaldet af samme meddele Kammeret Underretning.

Vestindisk - Guineiske Rente- og General - Toldkammer,

den 25. Mai 1776.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 25. Mai.

og Amtmand Stephensen, ang Jordbrugets For-

bedring. Khavn 25. Mai 1776. — isfc Copieb.

Uitr. R
?
Nr. 557. — Indholdet af denne Skrivelse er for en

Deel optaget i Stiftamtmand Thodals Bekjendtgjnrel.se 20.

Juli 1777, trykt i Althingsb. s. A. Nr. xxx. 5, S. 4o- 47.

Omendskjondt det allerede har behnget li. kongl.

^ aj* ved Forordn, af (13. hujus) allern. al fastsætte visse

varlige Præmier i Island, saavel for Gjærders Sætlelse

som for Tuers Jævning: saa dog, da vi vide at det er

hoistsammes allern. Villie at see Jordbruget sammesteds,
s°rn det iblandt Næringsmidlerne hvorpaa de fleste Ind-

byggeres Ophold fornemmelig beroer, endvidere og i

andre Stykker befordret og forbedret paa alle mulige

Maader, maa Vi herved have Hr. Stiftamtmanden og

Amtmanden tjenstligst anmodet, som vi og ellers gjbre

0S Uvissede om, at De, hver i sit Amt, foruden at

holde over og besbrge .efterkommet hvad hbistbemeldte
Forordning allerede har anbefalet, vilde paa detnbieste-.
ta S<J i Overveielse Alt, hvad der efter Omstændighederne
Paa hvert Sted kunde eragtes gjbrligl, til at see Jord-



312 Toldk. Skriv. ang. Jordbrugets Forbedring.

1776. bruget endydermere befordret, samt alle Vedkommende,

25. Mai. hver efler deres Vilkaar, opmuntrede dertil paa bedste

* Maade. Hvad Tunene eller Hjemmemarkerne angaaer,

skulde vi lænke, at herhen kunde regnes, iblandt flere

Ting, Gjodningens Formerelse og forsynlige Behandling

og Anvendelse til at besaae enten de Steder, hvor

Tuerne ere afskaarne, eller og andre, hvor det maatte

behoves; smaae Forsbg med de fordeelagtigste islandske

og fremmede Græs-Arter, og især iblandt disse sidste

Klover, Raigræs, Saintfoin og andre, hvortil de, som

maatte vise Lyst dertil, kunde vente at vorde forsynede

herfra med det fornodne Froe, naar det begjeres; ikke

at melde om Tunenes Rensning fra smaa og store Stene,

da Forordningen allerede haver givet Anledning dertil.

Til Engenes Rbgt kunde i denne Henseende fornemme-

lig komme i Betragtning: at sætte Forsbg paa at udgrave

de paa saa mangfoldige Steder forefindende og nu til

liden Nytte henliggende Moser, og aflede fra samme

det derudi staaende Vand paa saadanne Steder, hvor

der kan være Leilighed til Aflbb for Vandet, og hvor

Grunden ibvriet kan findes bekvem til at bære Græs;

og naar Jorden var saaledes udtbrret og forvandlet til

nogenledes fast Grund, da videre at berede og bear-

beide samme, hvilket lettest og hurtigst kan skee ved

bekvemme Eng- og Tue - Plove, hvilke de, som maatte

-have Lyst til al fore samme i Brug, kunne vente at er-

holde skjenkede herfra, samt at blive underrettede om

den dermed brugelige Omgang. — Til Opmuntring for

Havedyrkningen skulde man formene det al være det

tjenligste, om der bleve udlovede passelige Præmier

for de fbrste i hvert Kirke -Sogn, som herefter indheg-

nede og anlagde den bedste Kjbkkenhave til Grbnkaal

og andre saadanne almindelige Madurter, og deriblandt

Poteter 6g Næper, med flere Roe-Arler, som man alt

haver vis Erfaring om at kunne lykkes i Island, samt

som paa bedste og fordeelagtigste Maade anvendte disse

i sin Husholdning. Frbet kunde de vente at faae her
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fra Kammeret, naar det blev begjerL Og da den Gart- 1776.

ner, som tilforn i nogle Aar haver nydt en staaende 25. Mai.

Lbn' af den kongelige Cassa, endnu skal være i Live og

boe paa Nordlandet, kunde det vel være at tage i

nærmere Overveielse, om ikke den af ham herudi for-

hvervede Indsigt kunde ved denne Leilighed anbringes

til Nytte, ved at tillægge ham en vis passelig Gratifica-

tion for hver saadan Kjokkenhave, som efter hans An-

visning bevisligen blev anlagt, dyrket ogProdukten an-

vendt til Nytte i Vedkommendes Husholdning, og det

saa meget mere, som Nordlandet er iblandt de Steder

i Landet, hvor Havedyrkningen mindst er bleven for-

sogt, og hvor den altsaa behbver den meste Opmun-

tring. — I Hensigt til dem, som i Anledning af de ved

Forordningen allerede bevilgede Præmier maatte fort-

I

sætte Forsbgene med Kornaviing, kunde det muligen

ikke være. utjenligt, om de kunde formaaes at holde en

ordentlig Dagbog over dette Slags Forsog, saavel i Hen-

sigt til Omgangsmaaden som Væxtens Tid, Fremgang

og Udfald, til Efterretning for Fremtiden, ligesom det

og kunde være værdt at forsbge om, hvorvidt Glimatet

kunde tillade, at den samme Jord bær flere Halme i

Rad eller ikke, samt hvilken Sort af Sædekorn, og især

enten dansk, norsk eller færoisk, maatte befindes at

tykkes bedst, alt paa det man derefter kunde gjbre

des vissere og sjkkrere Slutninger om alle til dette

Slags Jordbrug henhbrende Ting. Alt det hidindtil om-

meldte, samt alt andet herhen horende, som maatte
a§tes fornbdent til foranfbrte Oiemærkes bedste Opnaa-
e^Se

, vilde Hr. Stiftamtm. og Hr. Amtm. ei alene tage

u*>der nbieste Overveielse, og derom i sin Tid med-
^ ele Kammeret Deres udfbrlige Betænkning, men og,

0111 fbr er meldt, paa bedst befindende Maade sbge

°Pmuntre af yderste Kræfter, saavidt der kan haves

^
aa » om at det kan komme til Nvtte, til hvilken Ende

ikk

en(*°^ for ^e a ^ dette Slags, som Forordningen
e a1,erede har fastsat, kunne paa H. kgl. Maj' for-
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1776. ventende allern. Approbation give Vedkommende Haab

om saadanne Præmier, som De efter Overlæg og bedste

Skjbnsomhed finde at være passelige i ethvert forefal-

dende Tilfælde, hvilket De da, saavel som hvad videre

herudi af Dem udrettes, vilde her indberette, paa det

alt saadant siden, efter Omstændighederne, kan vorde

H. kgl. Maj* allerund. forestilt. Vestindisk - Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 25. Maji 4776

so. Mai. Forordning om den islandske Taxt og Handel.

Fredensborg 30. Mai 1776 1
. — Denne For. er ema-

neret saavel paa Islandsk som paa Dansk, men findes ikke

anført som publiceret paa Althinget. — Dens danske Original

er heftet i Toldkammerets islandske «S:c. Forestillings- og Re-

solutions-Protocol for 1775—1776, £3, Nr. 26, bagved Resol. af

6. Juni 1776 (see nedenfor under d. D.). — Original- Aftryk

hos Hbpfiher. Qvart-Forr. for 1776, S. 150—172; kort Udtog

hos Schou VI, 182—183 5 Rubrum og kort Anmeldelse i Isl.

Maanedstidend. 3. Aarg., S. 169—174; jevnf. Erichsens „For-

beredelse" til Olavii Reise, S. evn— cxiii. — Den islandske

Oversættelses Original er heftet paa det anførte Sted i Told-

kammerets Forestillings-Protocol. Original-Aftryk hos Hopff-

ner, og derefter (jevnf. Toldk. Skriv. 3. Marts 1778 og 3. Febr.

1779, Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 405 og Litr. T, Nr. 20) „annao '

upplag" i Hrappsey 1778. 4 to
,
ledsaget af Tabeller I—VIII over

Udregning af Priser paa mindre Qvantiteter af Varer, samt af

For. 22. April 1778 om Banco- Sedlers Indforelse. — Uddrag

(i ny Oversættelse) i det af Johnsonius udgive „Vasaqver".

Khbfn 1782. 12. S. 194-220.

Forordning om den islandske Taxt og Handel.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at det

ved adskillige, saavel fra Indbyggerne paa Vort Land

Island, som og fra de Handlende, Tid efter anden, ind-

komne Forestillinger er bragt i Erfaring, al den lange

Tid, som nu er forloben, siden den ved Forordningen

') kgl. Resol. 29. Mai 1777 5 sat ud af Kraft ved Plak. 18.

August 1786, jevnf. kgl. Resol. 18. April 1787.

1



For. om den islandske Taxt og Handel. 315

af 10. April 1702 allern. paabudne Taxt for den island- 1776.

ske Handel udkom, foraarsager, at samme ikke passer 30. Mai.

sig med nærværende Omstændigheder, deels idet ad-

skillige Varer, som tilforn have været gangbare i denne

Handel, ere forlængst komne af Brug, og andre igjen i

deres Sted bragte i Gang, hvilke sidste altsaa savnes

i denne Taxt; deels og, at en Deel af de derudi navn-

givne, og deriblandt især nogle af de til Island ind-

førende Varers Beskaffenhed og Bestemmelser ikke ere

saa tydeligen fastsatte, som saadant eragtes at være

fornodent til Menigmands fuldkomne Efterretning; hvortil

endnu kommer, at den Vægt og Maal, som er lagt til

Grund i meerbemeldte Taxt, ikke findes at være saa

noie, som det kunde onskes, passet efter den ellers i

Vore Riger anbefalede Indretning med Maal og Vægt,

og Penge -Regningen ikke heller overeensstemmende

med de i Handels- og Regnskabs- Sager her i Rigerne

brugelige Benævnelser; ligesom og Priserne saavel paa

de til Island bringende, som de derfra udforende Varer

efter oftnævnte Taxt ikke staae i fuldkomment Forhold

enten med hinanden indbyrdes, eller med disse Varers

Indkjobs- og Udsalgs -Priser paa nærværende Tid. —
Vi have altsaa allern. fundet for godt, at lade forfatte

er* ny Taxt for Handelen i Island, saavel i Hensigt til

de derhen bringende, som de derfra udforende Varer,

hvori der er havt for Oine, at ei alene alle Varer af

begge Slags skulde saa fuldstændigen, som skee kunde,

navngives, samt deres udfordrende Beskaffenhed be-

skrives og fastsættes, men endog, at saavel Maal og

Vægt, som Penge-Beregningen ved denne Handel, skulde
s^a nær som mueligt sættes paa den Fod, som her i

Egerne er anordnet, samt Varernes Priser indrettes saa-

ledes, at Indbyggerne i Island kunde nyde for deres
Varer den fulde Pris, som de i sidstafvigte 10Aar, det
ene

i det andet beregnet, ere udbraste til, saavel her
m§et, som paa fremmede Steder, og dog ikke betale

de hi Island indforende Varer hbiere, end de koste i

J
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1776. Indkjob; alene at de Omkostninger, som Handelen nbd-

80. Mai. vendigen medfarer, ere blevne beregnede paa begge

Slags Varer, hvorved dog er iagttaget, lil Vedkommendes

Lettelse i denne Henseende, at Renten af den Capilal,

som Vi allern. have ladet udtælle forrige almindelige

Handels-Gompagnies Interessenter for deres Actier, ikke

er deriblandt kommen i Anslag. Og som Vi have an-

seet saadant at være overeensstemmende med Vores

ellers havende allern. Hensigter til at sætte Nærings-

Midlerne i Island i en bedre Drift, og Handelen selv i

noiere Forhold og Lighed med disse Tiders Omstæn-

digheder, end samme hidtil har havt, saa have Vi

allern. fundet for godt, herved aldeles at ophæve fbrst-

bemeldte ved Forordningen af 10. April 1702 anord-

nede Taxt for den islandske Handel, og derimod i dens

Sted indtil videre at paabyde og anordne, som Vi og

herved allern. paabyde og anordne den nu forfattede

nye Taxt for denne Handel, saaledes som fblger:

Taxt paa de i Island af Handelens Betjente sæl-

gende Varer:

Almanakker 1 Stk. » Rd. 3 Sk.

Angel-Tommer .... 120 — » — 26 —
Angler, forlinnede . . . 120 — » — 49 —
Baand, brede Flbyels . . . 1 Al. » — 15 —-

do. middel — » — 13 —
do. smalle — » — 12 —

Beeg 1 Pd. » — 3 —
Bækkener af Messing » — 56 —
Bestillings-Gods, som koster 100 Rd. 428 — » —
Blækhorn af Horn .... 1 Stk. » — 40 —

do. med Penneknive . — » — 13 -

Blæk-Lader — » — 10 —
Bly i Klumper 1 Pd. » — 6 —
Bodiker ........ 1 Stk. » — 2 —
Boutellier paa 1 Pot ... — » — 5

do. Va Pot ... — » — 4 —
do. */4 Pot . . . — » — 3V2

/ —
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BQsse-Krudt, poleret . . . 4 Pd.

do. upoleret ... —
Briller, ordinaire med Læder-Futteral 4 Par

do. do. med Træ-Futteral —
Brændeviiii af Korn til 4 Grad 1 Pot

do. Fransk ... —
Brod, Skonroggen med Træet

do. Skibs- med Træet

4 Td.

% -
1
—

2

Brynestene, ei kortere end 7 Tm. 4 Stk.

Byg, uden Træet 1 Td.

4 Skjeppe

Gattuner, blaa og hvid, \
XU å 4

3/sAl.

» Rd.

» —
» —
»

—

» —
» —
4 —
2 —
2 —
4 —
»

2 —
» —

51

34

49

7

43

24

48

32

80

48

4Vs

43

26

Sk. 1776.

30. Mai

bred, 4 Al. » — 36 —
do. blaafarvét do. » — 00 —
do. rod og hvid do. » — 34 —
do. hvid, fiin dow

'

» — 54 —
do. ' middel do. » — 39 —
do. . ordinair do. » — 33 —

4 Pd. » — 32 —
Edike af Viin . . .

*
. 4 Pot »

•— 9 —
do. af Ol . . . . » — 4 —

Erter, med Træet . . 4 Td. 4 — 4 —
do. 4 Kutling uden Træet . • • — 22 —

File, store .... 4 Stk. » 40 —
do. middel . .

." — 8 —
d°. smaae . . . . » — 5 —
Filt

> Vta Alen bred . • • 4 Al. » — 33 —
Fingerborrer

. . . 4 Stk. » — 4 V« —
Flonel, rod 02 sort, 4

xk Al. br.. 4 Al. — 49 —
Galuner,Guld-ogSblv-, uægte, br. » — 40Vs —

do. do. småle — 6V2 —
d°- do. smalere —

Garn, ulden, farvet
. . . V» Pd.

do. Net-, 80 Favne lang . \ Pd.

5

60

49
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4776. Garn, Seil- 4 Pd. Rd. 23 Sk

80. Mai. Gryder af Jern — » _ 7Va —
Gryn, Boghvede-, med Træet 4 Td. 6—42 —
do. do. 4 Kutting uden Træet » — 33 —
do. Byg-, med Træet . . 4 Td. 6 — 20 —
do. do. 4 Kutting uden Træet » — 33 —
do. Havre-, med Træet . . 4 Td. 6 — 54 —
do. do. 4 Kutting uden Træet » — 35 —

Hagel, Vand- 4 Pd. » — 40 -
Hamp, reen Rigas .... — » — 40 —
Halte, en ord. Mands-, med Foder og

Baand, 4 Stk. » — 52 —
en do. med Svede-Rand — » — 45 —
en Drenge- eller Barnehat — — 44

Havre, uden Træet .... 4 Td. 4 — 48

4 Skjeppe » — 48

Hægter af Messing, store, 20 Par å 4 Ring — 5

do. do. smaae —
)) ~ 4

do. af Jern, store — «

S - 2

do. do. smaae, 46Parå4 Ring » — 4 \

—

-

Heste-Skoe, Jern-, 4 Gang med 20 Som,

v. 2V4 Pd. » — 25

» - 46

2 —. »

Jern .... 4 Lpd. eller 46 Pd. » — 73 .

2 — 74

— 4%
» — 4Vs

)) — 82

)) — '4

do. Tætte-, store ... — » — 3

» — 2

Kjedler af Kobber, naar de bestilles, Pd. » — 54

Kirsey, 4 Alen bred .... 4 AI. — 36

Kister, med Laas og Hængsler, 9Vs

Qvarteer lange udvendig paa

*
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Laaget, 4 Qvarteer brede og 4

Qv. dybe under Laaget, 1 btk. 4 Rd. 56 Sk.

Klæde, Pak-, 2Vs å Al. bred, 1 Al. 1 36 —
do. Pyk, 1

7
/8 Alen bred . .

— — 91 —
do. smalTvifl, 6 1/4a6Vs Qv. br. — 62 —

Knapper, Kjol-, af Metal . . 1 Dusm » 41 —
M 21 —

do. Kjol-, ordinaire .
— » 31 —

do. Vest- . . . 9 15 —
do. af Horn, store . . » i 15 —
do. do. smaae .

— » 8 r-

do. Trbie-, af Been .
— » 7 —

do. do. af Messing — 5
*

do. do. af Tin . . -
— »

*

5 —
Knappe-Naale, af Jern, Brevet indehol-

dende af de store 5 Ra-

der, å 10 Stkr. , . .
— 2V2 —

do. af de smaae 10 Rader, -

å 20 Stkr. P 2Vs —
do. af Messing, de store 5

Rader, å 40 Sikr. . . » 3 —
do. de smaae 5 Rader, a

20 Stkr. Jl 3 —
ftnive, Bord-, hvide, beenskaftede med

Gafler, 1 Par n 20 —
do. Folde-, store ... 1 Stk. » 12 —
_i « viv
ao. do. middel ... .

—

» 9 —
ao. do. smaae ... — »' 6 —
ao. hvide beenskaftede .

— 10 —
ao. hjortetakskaftede . . — 9 —
do. pokkenholtzskaftede .

— » 6 —
do. Dægger- — 19 4 r-

30. Mai.

do.

do.

Laase,

do.

Penne-, ord. med Futteral —
at sammenlægge . .

—
en stor Splinte- ....
en middel

13

8

13

12

r
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4776. Laase, en liden ... ...» Rd. 10 Sk.

30. Mai. do. en stor trekantet » — 29 —
do. en middel » — 24 —
do. en mindre . • » — 20 Va —

Lak, flint 4 Pd. 4 — 27 —
do. middel ...... ,— » - - 82 —
do. ordinair — » — 44 —
Lærret, indenlandsk, af Hor, 1V4 Al.

bred, 4 Al. * — 49V4 —
do. do. 4 Al. br. — » — 457a —
do. do. af Blaar, 4 V4Al.br. — » — 45Vs —
do. do. do. 1 Al. br. — » — 4 3 —
do. blaastribet og tærnet, 4V4

AI. bred, — » — 20 —
do. grov Strie , 4 Al. bred, — » — 5V4 —
do. finere do, 3

/4 å 7
/s Al. br., — » — 7 —

Liner, af reen heglet Hamp,

60 Favne å 4 Pd. . . 4 Stk. » — 60 —
40 Favne å 3 Pd. . . — ^

» .— 45 .—
Lodliner å 2 Pd. 40 Favne — » — 30 —
Havkalvs, tjærede . . . Pd. » — 43 —

Malt, med Træet 4 Td. 3 — 49 -

do. uden Træet .... — 2 — 69 —
Meel af Rug, 4 Td. med Træet, hvori

skal være netto 10 Lpd. 8 å 12

Pd. Meel 3—60 —
Va Td. 4 — 86 —
V4 Td. » — 93 —

Fattes over 4 Pd. i Vægten, skal _

Islænderne betales for hvert Pd.

2 Sk.

do. af Byg, ovenmeldte Vægt,

4 Td. med Træet 3 — 4 —
% — do. 4—58 —1

Vi— do. » — 79

Messing, blank 4 Pd. » — 59
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Mjbd 1 Pol

Naalehuse ....... 4 Stk.

Oblater, Kirke- 1000

med Æske dertil.

Papir, Skriv-, fiint .... 4 Bog
i

godt . . . . ... .

ringere . .... . »

gemeeut . . .
.

' . . »

» Rd. 9

» — 2

» — 41

Sk. 1776.

— 30. Mai.

»

»

— 21

— 12

— 9

— 7

Plyds, effen, circa 3V-2 Qv. br. , 1 Al. 4' — 28 —

.

blommed dito • • • * »

.

4 — 32 —
4 Pot » — 24 —

Rask, alle Farver, 4 3
/4 å 5 Q v. br., 1 Al. — 32 —

1 Pot — 21 —
Rug, uden Træet . . . . . 1 Td. 3 — 19 —

1 Skjeppe » — 39 —
Salt, spansk, uden Træet . . 1 Td. 2 — 63 —

4 Kutling n — 12 —
fransk, uden Træet . . 4 Td. 2 — 63 —

4 Kutling n — 12 —
smaat, 1 dito » — 19 —

Sarge, Nakkorat, 1 Al. br. 1 Al. » — 77 —
Saxer, store ordinaire . . 4 Stk. » — 6 1

/* —
» — ,4 —
•

» — 26 —
smaae . . . • • • • » — 15 —

Seildug, Russisk .... 1 Al. » — 25 —
» - 26 —

Ravndug . . . .»* • • •
— 19 —

Skindbindsel .... . 1 Pd. » - 8 —
Skrine med Laas og Hængsler, 6 Qv

lange paa Laaget, 3 Qv. brede,

45 å 16 Tommer dybe, 1 Stk.,

Snorer, Posemyntmager-, 1. Sort, 1 Al

2. — .

3.

Skruesnorer

ir. b.

2 — 28

» - 41

» — 36

» - 31

» — 4

21
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;

1776. Speile, Skuffe-, store ... 1 Stk. » Rd. 13 Sk.

30. Mai. middel » — 8 —
~"~v

Splitter til Tondebaand, 3 a 3V4 Al. lange,

1 Bundt bestaaende af 60 Stkr. » - 64 —
6 Splitter » - 6Vs —

.

Staal ......... 1 Pd. » — 17 —
Steenkul, 1 Td. uden Træet .... 1 — » —

1 Kutting 5 —
Stene, Haandqværne-, store, 19å20T.

iDiam., tilhugne og bilede, 1 Par 3 — 19 —
smaae, 16 a 17 T. ligeledes ,2 — 74 —

Sukker, Melis ...... 1 Pd. » —
: 20 V« —

bruun Candis .;....» — 20 Vs —
Syenaale . . . . ..... . 100 » — 10 —
Sæbe, hvid ...... 1 Pd. » - 13 —

gron ..'..'.....» — 9 — r

Som, 5 Tomme Huus-Som, 1 Hundrede » — 72 —
4 Tomme » — 40 —

i 3 Tomme ........»— 27 —
.2 Tomme . » — 20 Vs —
Naad-Som med Naader, store, 1Hdr. 1 — 38 -

smaae, 1 Hdr. » — 80 —
Lappe-Som — » — 20 Vs —

Tobak 1
, Rulle , smaa ... 1 Pd. » - 16 —
Pres- 1 . » — 17 —
Skotsk smalspunden ...» - 20 —

Tobakspiber, lange .... 1 Dosin » - 18 —
korte . : . . . . . » — . 5 —

Thee-Bohe, ordinaire ... 1 Pd. » - 64 —
Tin, Mangods i Arbeide » — 28 -

Tjære, middeltynd, 1 Td. med Træet 4 — 9

1 Kutling uden do. » — 27 —
Traad, couleurt 1 Pd. » — 82

Trosser, tjærede, 21, 18 og 12 Garns,

1 Pd. . . \ . . i — 10Va —

kgl. Resol. 23. Marts 1778.

_
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Tommer, Ege-, 4 Kjoltræ, 14* Al. 1., \ 4776.

7 T. br., 4 T. t., Al. i 30. Mai.

4 do. 12 Al. do. . . \ » Rd. 28 Sk.

4 do. 40 do. do. . .

4 do. 9 do. do. . .

4 do. 8 Al. 1., 6 T. br.,

3 r# • t.j AL •

4 do. 7 do. do. . .

4 do. 6 do. do. . .

, 4 Stævne-Tr£e, stort, 3 Al. 1.,

'

7 T. br., 4 T. t., 7 T.

bugt .... 1 Stk. 4 — 68 —
4 do. middel, 3 Al. 1., 6 T. br.,

3 T. t., 6 T. bugt . . 4 — 6 —
1 do. smaae, 2% Al. 1., 5 T.-br.,

3 T. t., 5 T. bugt . . . n — 72 —
Ege Vognskud, 4 Blad 6Va Al. 1., 42

a 9 T. br., *M T. t.J 1 Stk. 4—27 —
4 do. 6V2 Al. 1., 9 a 7 T. br.,

.
3
/4 T. t. \ .....» — 92 —

dog ei at regnes, hvad som er

over 4 AL, inden det er

V« Al.

Norsk Fyr og Gran, 14 å 42 Al. 1.,

7 a 8 T. i Roden, 5, 6 a 6Vfl

T. i Top : . . 4 Stk. 4 — 34 V« —
9 å 40 Al. I,, 6 å 7Va T. i

Roden, 5 å 6 T. i Top. Stk. » — 69 —
7, 7V-2 å 8 Al. 1., 5, 6 å 7 T. i

R., 4, 4Vs å 5 T. i T., Stk. » - 59 —
6 å 7 Al. I., 4 å 4Va T. i R.,

3 a 3Va T. i T. . . Stk. » — 29 —
5 a 6 Al. 1., 3 a 3V2 T. i R,

3 T. i T. .... Stk. » — mh —
Jufferter. 9 Al. 1., 4 T. br. i Rodenden,

og 2 Vs a 3 T. i Topendeu. Stk. » 20 V« —
21*
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30. Mai.

1776. Tommer, Lægter, store, 6, 7 å 8 AI. L,

3 T. br. i R., a.% T. i T., Stk.

raiddel, 6 AL L, 2V2 T. i R.,

1 Ht å 1 % T. i T. . . Stk.

smaae, 5 å 6 Al. C, 2 T. iR.,

1 å 1 \% T. i T. . . . Stk.

4 fireskaaren Fyrredele, 5 Al. 1., 6,

7 å 8 T. brede, 4 å 4
lU T.

lykke . Stk.

1 do. Grannedele, 5 Al. I., 7, 8 å 9

T. bred, 1 å 1
1
/4 T. tyk, Stk.

Val-Bræder, 5 å 5Va Al. 1., 11 a 12

T. br., O/4 T. tykke . Stk.

Ege- og Granne-Krumtømmer,' naar

det bestilles og Størrelsen op-

gives, betales som Béslillings-

Gods.

Tonder til Tran i 16 Baand . 4 Stk

i 10 Baand

til 01 .... .

Halve Tonder . . .

Heel-Ankere ....
Halv-Ankere ....
Kultinger å 8 Potter .

Halve dito å 4 Potter

Gamle Tonder at salte udi

Beige Halv-Tonder

Tbrklæder, ordinaire Gattuns

Lærreds .

mindre dito

Uldkarder

Uldbrækkere ....
Viin, gammel Fransk

ung dito . . .

rod

Æsker, malede, Satset af 8 Sikr

1 Stk

1

1

Stk

Pot

» Rd. 15

» — 9Va

» — 22

» 20

* — 26

Par » —

4

1

1

»

))

O

))

D

»

»

»

»

»

»

59

42

33

82

50

41

23

16

41

37V«

20 Va

51

33

31

62

I5V«

13
'

21

16

r
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Ol med Træet, 1 Tbnde 4 Dalers . . 4 Rd. 32 Sk. 1776.

i/a do. . . . , . 2 — 33 — 30! Mai.

1 Pot . . . . . . » — 2V« —
1 Tde 3 Dalers Ol .3 — 67 -

^ h ^1 4' Pot ....
Martz-Ol med Træet, 1 Tde

Vs do.

V/4 do.

1 Pot .

For Bestallingers Losning og rede Penges Forskud

her beregnes Indvaanerne 6 pCt. Avance saaledes: at

de for 100 Rd. erlægge 106 Rd. i Island til Handelen,

naar de betale samme i næste Kjobtid efter at Ud-

tagget er gjort; men skulle de længere udeblive, da

betales deraf detsuden aarlig lovlig Rente, indtil Beta-

ling skeer.

Taxt paa de i Island faldende Varer, hvorefter

samme af Handelens Betjente skulle betales:

1) Tbrfisk. Samme maa være vel virket og

%jennemtbrret , ei malten, suur, slepig eller kassen:

Nakken afskaaren naar den er halvtbr, eller, i Mangel

deraf, fbr den bliver imodlagcn og veiet, som og Benet

afekaarel 3 Led nedenfor Navlen ; Skindfisk imodtages

Jkke. Paa Kullerne afskrabes Skjællen, naar de ere

ferske, og naar Varerne saaledes befindes, ere de at

ansee som gode og dygtige Kjbbmandsvarer, der bor

imodtages:

K Skpd. grov og middel Plalfisk . . . 7 Rd. 18 Sk.
1 — Plat-Titlinger . 4 — 64 —
* — grov os; middel Hænsefisk . . 5 — 76 —

Hænge-Tillinger 4 — 64 —
Langer, virkede som Rodskier . 5 — 76 —

4 — dilo, virkede som Plalfisk . . . 3 — 86 —
1 — Plat-Kuller ......... 2 — 68 —

2
) Klipfisk: maa frisk nedsaltes med behovende

ransk Salt, eller andet dertil ligesaa tjenligt, reenligen
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4776. opplukkes, og derefter virkes vel tor paa Terreneufs

30. Mai. Maade, saaledes, at den haver den fornodne Anseende

og kan conservere sig, samt være god og forsvarlig

Kjobmandsvare; sa'a maa og Nakken, med hvad der

sidder om Benene ved Nakken, afskjæres, forend den

faaer den sidste Dags Tbrke. Denne Fisk maa være

af den, som Indvaanerne fiske efter Værtiden, og af

dem ingen Fisk til Klipfisk virkes, som falder i den

rette Værtid, men samme bor alene virkes til Torfisk.

4 Skpd. Torsk og Langer, paa Terreneufs

Maade virket 7 Rd. 18 Sk.

3) Fersk eller Blodfisk: leveres strax efter at

den er uddragen af Soen, og maa være. umorken, samt

ingen mager eller Skindfisk deriblandt, Hovedet afskaa-

ret og Indvolden udtagne, samt behorigén flækket, saa-

ledes at Benet er borttaget 3 Led nedenfor Navlen, og

Skjællen paa Kullerne afskrabet; hvorefter den betales:

2 Pd. Torsk og Langer i Sk.

3 — Kuller ............ 4 —
5 — Rokkeblade, udskaarne saaledes, at det

Tynde derpaa, som ikke er tjenligt at vir-

kes, afgaaer 4 —
4 — Lax ........ 4 —

4) Fersk Torskeravn: leveres strax naar den

er udtagen af Fisken; Buxerne maa være hele, og Rav-

nen rod af Couleur, haard, og ikke gotten.

4 Pak- eller Straabaands-Tbnde fuld, uden Træet 2 Rd.

V« Td og 1U Td. a Proportion.

5) Tran: maa være reen og klar, saaledes at den

ikke sætler Fod:

1 Td. hvid Havkalvs og Sæl- .... 8 Rd. 68 Sk.

4 Kulting » — 49 —
4 Td. Fiske-Tran . 7 — 12 —
4 Kutling » — 40 —

6) Fersk Kjod: Qvæget slagtes af Indvaanerne

paa Handelsstedet og maa behandles reenlig og vel;

Oxnene maa være staldede, eller vel græssede ; Bederne

i
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fede og af forsvarlig Godhed til Nedsaltning; de gjelde 1 776.

Faar som forbemeldt, og saadanne som ingen Lam 30. Mai.

samme Aar have havt; Malke-Faar antages aldeles ikke

:

1 Lpd. Oxekjod 12 Sk.

1 — Bedekjbd \ . . 15 —
1 — gjeldt Faarekjod . . . . . . . . 13 —

7) Tallig: Den i Foustager smeltede maa være

reen og af forsvarlig Godhed, samt ikke een Sort blan-

de! med den anden; den som leveres i Stumper, der-

paa maa Ureenligheden være vel afskrabet; af den Talg,

som leveres saaledes, som den af Qvæget paa Handels-

stedet, hvor det slagtes, udtages, maa ingen Nyretalg

borttages:

1 Pd. Bede- eller Faare-Talg smeltet i Fustager 8 Sk.

i — Oxe-Talg, ligeledes
.

7 —
1 — Stumpe Talg . . . . . . . . . 6Va

—

1 — Bede- eller Faare-Talg, saaledes som den

udtages, og usmeltet 7 —
f — Oxe-Talg, ligeledes 6 —

8) Raa Huder og Skind: Paa Oxehuderne maa

Hoved og Horn, Rumpe og Klover, være aftagne; Faare-

skindene maa have deres fulde Uld; begge Dele maa
retteligerr være afskaarne og afdragne, ei snittede til

e, mindre hullede:

1 Lpd. raa Oxehuder 32 Sk.

1 Faare-. eller Bedeskind . . . . . . . 14 —
9) Tbrre Skind: Lamskindene maa være af <een

Couleur, med Uld og fulde Loskener; naar det er af

2 Couleurer, passerer det kuns for et halvt, og Stumper
»modtages aldeles ikke; Bukkeskindene maa være uden
Huller; Ræveskindene tidige og med faste Haar; Svane-
skindene uden Huller og fast Duun og Fjær; Sælskin-
dene vel torrede og uden Huller:
1 Lamskind 6 Sk:
1 Bukkeskind, 3 Punds Vægt og derover, 1 Pd. 8 —

under 3 Pd 6 —
1

Sraat Ræveskind
. 88 —
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1776. 1 hvidt Ræveskind 59 Sk.

30. Mai. \ Svaneskind 41 —
1 Sælskind 5 —

10) Ederduun og Fugle fj ær: Den rene Duun

maa være saaledes, at aldeles ingen Ureenlighed deri

findes, samt vel tor og levende. Den urene ei blandet

med Tang, Græs eller Skarn, samt ligeledes vel tor;

Fuglefjæderne torre, og ingen store Fjædre urevne der-

iblandt; Svanefjædrene af gode Poser, og alt Smaat

frataget

:

1 Pd. reen Ederduun . . . ... . . 1 Rd. 56 Sk.

1 — ureen dito » — 14 —
1 Lpd. Fuglefjæder . . . . . . . » — 82 —
100 Svanefjæder . . . . . . . . » — 68 —

4 4) Uld, UldengodsogVadmel: Ulden maa være

reen toet, og uflokken; Enkeltbaands-Stromperne af een

Couleur, vel forarbeidede og valkede,. 4 Sjellands Alen

lange, og Vidden derefter, samt vel proportionerede i Fo-

den
,
ved Ankelen og Læggen, efter den authoriserede

Model; Eentomme- Vanterne af behbrig Stbrrelse; To-

tomme-Vanterne af fuldkommen Stbrrelse og vel roede;

Vadmelet af een Couleur, vel forarbeidet, og 7V4 Qvar-

teer Dansk Maal bredt:

1 Skpd. hvid Uld ....... 16 Rd. 56 Sk,

1 — sort os meleret dito ... 14 — 88 —
KJ

1 Par Enkeltbaands-Strbmper ... » — 9V4 —
3 — Eentomme-Vanter ..... » — 9V4 —
1 — Totomme-Vanter » — 5 -/n —
4 Alen Vadmel .... .... » — 12 —

12) Diverse Varer:

1 Lpd. frisk usaltet Smbr, vel reengjort » — Si —
1 Pd. smaa Hvalbarder ..... » — S 1

/*? —
1 — eammelt Kaaber ..... » — 17 —

Dobbeltbaandsgodset, saavel Strbmper som Trbier,

betale Kjbbmændene efter sit Værd, og give Indvaa-

nerne Beviis for, hvad Dobbeltbaandsgods de levere,
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hvor mange Stykker, og til hvad Priis hvert Stykke; 1776.

hvilke Beviser Indvaanerne hvert Aar levere til Syssel- 30. Mai.

mændene paa Foraars-Mandtalsthingene, da Sysselmæn-

dene forfatte en Designation derover, og indsender

samme, tillige med Beviserne, til Handels-Direclionen.

1) Efter forskrevne Taxt skulle saavel Landets Ind-

byggere, som Handelens Kjbbmænd i Landet, være plig-

tige at forhandle deres Varer til hverandre fra 1. Januar

1777, og indtil Vi allern. anderledes befale. Og paa

det alle Vedkommende i Landet kunde om samme være

underrettede, er denne Forordning og Taxt tillige ud-

færdiget i det islandske Sprog, og skal altid findes i

enhver Handelsbod i Landet
;
dog angaaer samme hver-

ken Indbyggernes Handel imellem sig selv, ei heller

publique Skatter og Contributioner , eller Jordebogs-

Species og Afgifter, som enten til Os, offentlige geist-

lige og verdslige Stiftelser, eller private Jorddrotter ere

at yde, med hvis Priser og Beregninger det herefter,

som hidindtil, bliver at forholde efter den hidtil paa

ethvert Sted brugelige Maade. — 2) Ligesom denne

Taxt er forfattet i Dansk Courant, Rigsdaleren til 96

Sk. beregnet, saa bliver herefter al Regning imellem

Indbyggerne og Handelens Kjbbmænd at holde i Rigs-

daler og Skillinger, istedet for at samme hidindtil er

holden i Læster, Hundrede og Fiske, eller Vetter, Fb-

r'nger og Fiske; ligesom og Taxten herefter bliver eens

°ver hele Landet, saa at den hidtil brugte Forskjel paa
Fiske* og Prionlæs-Regning med denne Taxtes Begyn-

delse aldeles ophorer. — 3) Al Maal og Vægt bliver

sfter Forordningen derom af 10. Januar 1698; saa at

^en hidindtil i Island brugte Hamborger- Alen aldeles

Ua*gaaer og afskaffes ved Handelen i Landet. Istedet
for at Vægten hidindtil er blevet benævnt ved Vetter,

Fbringer og Fiske , bliver samme herefter at beregne,

h'gesom i Danmark, ved Skippund, Lispund og Pund;
°8 skal herefter, ved Handelsstederne og i Landet, ei
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1776. mere bruges Punderter eller store Bismere, men alene

30. Mai. Skaalevægt, saavel til de leverende, som annammende

Varer, saasnart det overstiger 4 I«pd. ; men hvad som

er 4 Lpd. og derunder tillades det at veie med
Bismer-Vægt. — Tbnde-Maalet til Salt og Stéenkul inde-

holder 176 Potter; og Korntbnden, hvormed alle Slags

Kornvarer, samt Gryn og Erler, maeles, 144 Potter; en

Trantbnde beregnes lil 136 Potter, og en Tbnde Tjære

til 120 Potter; hvorefter det mindre Maal proportioneres,

ligesom i Danmark. En Kutling skal holde 8 Potter,

hvorefter en Tbnde Salt og Steenkul udgjbr 22 Kuttin-

ger, en Korntbnde 18 Kutlinger, en Trantbnde 17 Kut-

tinger, og en Tjæretbnde 15 Kutlinger; en halv Kutling

skal holde 4 Potter. — 4) Da Handelens Kjbbmænd og

Betjente herefter blive bosiddende i Landet, saa bliver

og Handelen bestandig at drive; dog hvad Slagteriet

angaaer, da imodtages intet Kjbd paa Handelen til Ned-

saltning forend den 20. Septbr.., ei heller længere end

til Oktober Maaneds Udgang, som eragles for den bedste

Slagterlid. Og skulle Kjbbmændene og Indbyggerne

herefter være pligtige at gjbre Afregning med hver-

andre inden hvert Aars Udgang, paa det Restance-

•
' Rullerne kunde saa betimelig af Kjbbmændene blive

forfattede og vedkommende Sysselmænd tilstillede, at

de af dem paa næste Foraars Mandtalsthinge kunde

blive examinerede; hvilken Examination Sysselmændene

skulle være pligtige med al Flid at forrette, og derefter

beskreven at tilstille Kjbbmændene, paa det de dermed

kunne bilægge deres indsendende Regnskaber. —
5) Ligesom det ved Octroyen i Almindelighed er fast-

såt, at de Handlende skulle forsyne Landets Indvaanere

med gode og forsvarlige Varer, og disse igjen paa

deres Side ligeledes levere Landets Producter af samme

Beskaffenhed. Saa bliver det, til ydermere Bestemmelse

af hvad foran er anordnet, endvidere herved allern.

anbefalet, at Indbyggerne, i Henseende til Tor- og Klip-

fisk-Virkningen , saa meget muligt er, i Henseende til
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Mængden af hvert Slags, skulle rette sig efter det, som 1776.

Handelens Kjbbmænd dennem til Handelens Bedste og 30. Mai.

Fordeel tilsige, ligesom og i Henseende til Uldengodset,

være sig Enkeltbaands-Hoser, Een- og Totomme-Vanter,

eller Dobbeltbaands-Hoser og1 Trbier, og det ei alene i

Henseende til Mængden, men og i Henseende til Dan-

nelsen og den bvrige Beskaffenhed, siden alt saadant

vil blive til lndvaanernes egen Fordeel,- idet Afsætnin-

gen derved befordres, og altsaa Vindingen af deres

Arbeide desformedelst foroges. — 6) Handelen med

Indvaanerne skal skee udi aaben Krambod, og ikke

inden lukte Dorre med een Person ad Gangen, med

mindre han det selv begjerer; dog maa slet Ingen, som

ikke haver Ærende, staae de Andre til Hinder eller

Trængsel i Kramboden, men Enhver bor forfbie sig ud

af Kramboden, naar han haver forrettet sit Ærende,

for at give Plads til Andre. • Købmændene bor, det

allersnareste muligt er, udi al Sagtmodighed expedere

Indvaanerne ved Handelen, paa det de ikke fra andre

nbdvendige Forretninger skulle opholdes; og Indvaanerne

ligeledes soge at expedere sig, paa det de ikke skulle

give Aarsag til Ophold for Kjobmanden og Andre, paa

Handelen værende, der og skulle expederes; og maa

mgen af Almuen, uden han, formedelst Forhindring af

Uveir eller andet uomgængeligt Forfald, ikke kan fort-

saetøe sin Reise, opholde sig længer paa Handelsstedet,

ena" han virkelig behbver til sin Handelsforretning,

hvormed Handelens Kjbbmand skal have et vaaget
®ie

i
og dem, som herimod forsee sig, slrax for Syssel-

manden angive, hvilken derfor sætter dem tilrette, og

dlvorligen paaseer, at de uden Forsbmmelse vise dem
flittige og aarvaagne udi deres Næringsdrift; hvortil

Handelens Kjbbmænd ogsaa ved alle Leiligheder skulle

°Pmuntre og befordre dem. — 7) Skulde der i Landet
^dlræffe saadanne Omstændigheder, at betydelig Mangel
j>Ber Hungersnbd

i et District kunde være at befrygte,
3l,ver det herved allern. tilladt, at Stedets Sysselmand
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1776. og Kjbbmand med fælleds Overlæg maae indrette det

30. Mai. saaledes, at der bliver ved Handelen efterstaaende saa-

dant et Qvantum af islandske Fodevarer, som kan eragtes

fornddenl, til at forsyne Indvaanerne med Vinteren over,

til nodvendigt Livsophold * dog at der over saadan Man-

gel og Nbd, og den ifolge deraf tagende Beslutning,

forfattes en ordentlig Judicial-Forretning, som med fbrste

afgaaende Skib bor til Handels-Directionen indséndes.

— 8) Udi gode Aaringer bor Kjbbmændene derimod

ikke laane Indvaanerne nogen Slags Varer eller Penge

til næste Aar at betale, undtagen dem, som forme-

delst deres Fiskebaades eller Qvægs Tab, eller andre

ulykkelige Hændelser eller Misfangst, kunde have taget

v saa betydelig Skade, at de desaarsage ikke formaae at

betale, eller sætte sig i Stand igjen uden Laan. Slet

Ingen, som haver Evne og Kræfter til at fortsætte sin

Næring og Avl, enten til Lands eller Vands, og dog

findes, og overbevises om, at være forsbmmelig eller

lad udi saadan ham saa meget maglpaaliggende Sag,

hvorom saavel Ovrigheden som Kjbbmændene bbr være

nbie underretlede, samt kjendé Indvaanernes Forhold

og Omstændigheder, maae med noget Laan af Kjbb-

mændene assisteres, men saadanne skulle være pligtige,

prompte at betale hvad de begjere, indtil de kjendelig

forbedre sig; da dennem, ligesom de Ovrige, der be-

findes at være flittige og vindskibelige, al mulig Vel-

villighed ogHjelp af de Handlende bbr bevises. Skulde

Nogen befindes, som forsætligviis bedrager Kjbbmæn-

dene, og ikke næste Aar efter at han Laan haver be-

kommet indfinder sig ved Handelen, hvor han haver

gjort Gjeld, eller og omflakker fra et Sted til et andet,

da skal' han betale dobbelt, og haver han Intet at be-

tale med, da paagribes han af Ovrigheden. og straffes

paa Kroppen. — 9) For Fordringer i Island nyder Han-

delen Præference næst efter Vore Afgifter, samt ældre

Pant og andre ved Loven allerede fastsatte Prioriteter.
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— 10) Skulde nogen Rettergangs-Sager imellem Hånde- 1 776.

lens Kjobmænd eller Betjente og Indvaanerne forefalde, 30. Mai.

da skulle Sysselmændene . være pligtige til at holde

Thing derom paa vedkommende Havn eller Handelssled,

paa det Handelens Betjente ikke skulle hindres i deres

Forretninger ved at soge de sædvanlige og paa mange

Steder langt fraliggende Thinge. — 11) Embedsmæn-

dene i Landet ville Vi allern. være betænkte paa at

tillægge Noget af Handelens Gasse, for hvis de saavel

ved Besigteiser, som Restancernes Examination, og An-

det, Handelen vedkommende, kunne faae at forrette;

hvorimod de og paa deres Side skulle soge at befor-

dre saavel Handelens som lndvaanernes Bedste, samt

formaae dennem til Flid og Vindskibelighed, hvorved

deres eget Bedste og Landets Opkomst i Almindelighed

vil befordres. Dog forholdes det i Henseende til Con-

fiscationer af uberettigede Handlendes og Fiskendes

Skibe og Varer efter Vores derom allern. udgivne For-

ordning af 1. April indeværende Aar.

Hvorefter Alle og Enhver, som det kan vedkomme,

allerund. have sig at rette. Givet paa Vort Slot Fre-

densborg den 30. Maji 1776.

Forordning um J)ann islenzka taxta * og kaup-

hondlan.

Ver Christian så sjoundi <&c. O. V. ab Ver af

abskiljanlegum forlblum, sém bæbi fra innbyggjurunum

å Voru landi Islandi, svo og fra J)eim handlandi eptir

hendinni eru inu komnar, hofum komizt ab raun um,
ab sa langi (j'mi, sem nu er libinn, sican sa meb forordn-

ing af 10. April 1702 allran. uppåbobni i'slenzku- kaup-

hbndlunar-taxti u t kom, er orbinn orsbk til, ab hann eigi

sambybur uuverandi åstandi, bæbi af J>vi, ab einar og
abrar vbrur, sem åbur hafa gengib i jDessari kauphbndlah,
eru nii fyrir laungu ur briikun, og abrar aptur komnar
* l>eirra stab, hverjar sibari l)arfyrir vantar i sbgbum
taxta; lika og, ab å abskiljanlegum af J)eini, sem J>ar
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1776. eru nefndar, og J)ar a mebal sérflagi å nokkrum Vorum,

30. Mai. sem til Islands eiga ab flytjast, er cigi svo skilmerkilega

sagt fra varanna gæbum og åsigkomulagi, sem J)brf <

syuist til ab vera, ab almuginn kunni ab vita goba grein å

}>eim ; hvar vib enn fremur bætist, ab su vigt og mælir,

sem optnefndur taxti er bygbur å, . eigi er svo gloggt,

sem 6skast kynni, saminn, eptir J>eirri innréttingu, sem

annars er um vigt og mælir allran. uppåbobin \ vorum

n'kjum; pemnga-reikninginn skilur Ji'ka å vib J^ann hér

* i n'kjunum 1 kaupskap og reikm'ngum briikanlega måta,

og J)ar ab auk svarar verbib, eptir taxtanum, å J^eim

vorum, sem flytjast til og fra Islandi, hvorki fullkomlega

hvort til annars innbyrbis, né heldur til j)ess verbs, meb

hverju J>esshåttar vorur eru a nærverandi tib innkeyptar

og ulseldar. Oss hefir ^essvegna allran. J)6knazt ab

låta gjbra nyjan taxta fyrir kauphbndlunina å Islandi,

bæbi å }>eim vorum, sem parigab og J^aban flytjast, hvar

i fyrir augum er haft, ab eigi einungis allar vorur af

hvorumtveggja skulisvo fullkomlega, sem varb, nafngreinast

og J)eirra rétta åsigkomulag utmålast og åkvar^ast, heldur

og lika, ab bæbi vigt og mælir, sem og peninga-reikni'ng-

urinn i ^essum kaupskap skuli semjast, hib nakvæmasta

mbgulegt var, eptir t>vf sem hér i rfkjunum er til skip-

ab, og varanna dyrleiki setjast a J)ann halt, ab innbyggj-

ararnir \ Islandi fai fyrir sinar vorur J)ab fulla verb,

sem t>ær ( næstlibin 40 år, bil tilsamans reiknub, hafa*

verib seldar fyrir, bæbi hér i rfkjunum og å framandi

stbbum, og Jdo eigi bitala meira fyrir })ær vorur, sem

flytjast til Islands, en J)ær kosta i innkaupi; einasla ab

så kostnabur, sem hbndlanin naubsynlega utkrefur, er

reiknabur å hvorutveggju vbrurnar, hvarhjå J)6,
til

hlunninda vib vibkomendur i Jjessu efni, er abgælt, ab

engin renta })ar i er reiknub af J)eim hbfubstol, sem Ver

• allran. hofum låtib utleggja til Jiess fyrverandi almennilega

hbndlunar-kompagnies Inleressenta fyrir J)eirra actiur.

Og \mr Ver hbfum ålitib ])ab ab vera samkvæmt })eini

allran. åsetnmgi, sem Ver annars hbfum, til ab koma
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atvinnu-utvegunum ilslandi i belri gang, og gjbra hbndl- i 776.

unina sjålfa samkvæmari })essara ti'ba åsigkomulagi, og 30. Mai.

betur svarandi til ]bess, en hingab til verib hefir: svo

hefir Oss allran. J)6knazt hér med oldungis ab aftaka

J)ann fyrstnefnda mel forordn. ' af 40. April 1702 til-
* •

skipaba taxta um islenzkan kaupskap, og {>ar å mot i

hans stab, ab svo stoddu, ajlran. ab uppåbj6ba og til-

' skipa {)ann nu samantekna nyja • taxta a ^essum kaup-

skap, å })ann hått sem eplir fylgir.

Taxti å [>eim vbrum, sem hbndlunarinnar J)énarar

eiga ab selja å Islandi:

a rd. 3 sk.

u — 49 —
« — 26 —

•

» — 2 —
Bestilt g6z, sem kostar 100 rd. . . 428 — » —
Bik, 4 pd. . ,

» — 3 -
Blekbyttur, af horni, 1 stk. . . .

i) — 40 —
— sbmu meb pennaknifum, stk. . . » — 13 —

Bly i stykkjum, 1 pd. » • 6 —
» — 15 —

sbmu, mebalmåta, al. . . . »
%

— 13 —
» — 12 —

gull- og silfur., 6egta, breibir — 10'/9 —
—

. 6Vs —
i — 5 —

meira sjd: snurur.

Braub, skonrog, meb trénu, 4 t. . . 4 — 48 —
2 — 32 —

sama, skips-, meb trénu, 1 t. . . . 2 — 80 —
4 — 48 —

Brennivfu af korni, til 4 grader, 1 pott. » — 13

sama, franskt, 1 polt » — 21 —
Brynissteinar eigi slyttrien 7J)uml., stk. — IV« —
%gg, fyrir utan tré, 4 ( 2 — 13 —

4 skpa .: . » — 26 —

V
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17 i o. Byssupucur, poJerao, 1 pd. . . .
» —

-

54

i) 34

» 32

Cattun, blått og hvitt, \
XU al. til Ws

l i * fl V

al. breitt, 4 al. 36

sama, blalitac, „eins, 1 al. »> 36

sama, rautt og hvitt, eins, 1 al. » . 31

sama, hvitt tint, ems, 1 al. . )) 51

meoalmata, eins, 1 al. . . )) 39

almennilegt, ems, 1 al. . . » 33

» 9

» —

_

4

4 4
Alf- i

' * t M ^

4 kutur fyrir utan tre 22

» 33

» 4V*

Flanel, rautt og svart, 174 al. breitt,

1 al. » 49
— — • • • • A I

» , 5

til Va potts, 1 stk )) 4

til V4 polis, 1 stk )) ~

—

3Va

Fæ ri, sja slrengir.

Garn, ullar, litao, Va pd » • — 60

sama, netja-, 80 raoma langt,

4 pd. » — 19
>

23

Gleraugu, almenml., meb leourhulstn,

.1 par » 49

sdmu meo trehulstn, 1 par )) 7

Grjon, bokhveiti, meb trenu, 4 tn. . 6 12
a 1 f j tf* * . .

4 kutur fyrir utan treb » 33

— bygg, meb trenu, 1 tn. . . 6 20

1 kutur fyrir utan treb » 33

— hafra-, meb trenu, 1 tn. . . 6 54

1 kulur fyrir utan treo » 35

Hafrar, fyrir utan treb, 1 tn. % . . 48

)) 48
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Hampur, hreinn Rfgskur, 1 pd.. . . >) rd. 10 sk. 1776.

Ilargreiba, sjd kambar. 30. Mai.

Hattar, eiun almennilegur manns-, meb

fobri og bandi, slk. . . .
— 52 —

sami meb svitardnd .... » -— 45 — , ^

drengja eba barna hattur . . ._ 41 —
Hestajarn. einn gangur meo 20 nogl- * <

um, v. 2 1
4 pd. . . » — 25

•

» — 10

Hor, obeiienzkur, 1 Ipd. eoa 1o pd. — n

li 1 1 /""i 11 i i

» — 16

» 73 —
— 71 -

Kaolar, sja trossur.

» — 4

— 3 —
mebalmåta, stk. . , . .

— 2 —
Katlar al ein, nær J)eir bestdlast, i pd. » — 51 —
Kersa, einnar ålnar breib, 1 al. . » — 36

&istur meo skra og lbmurn, kvart.

långar utan å lokinu, 4 kvart.

breioar, og 4 kvart, djupar

undir lokib, stk 4 — 56 —
somu (skrini), meb skra og lom-

um, 6 kvart, långar å lokinu,

3 kvart, breibar, 15 lil 16

])uml. djupar, stk. — 28 —
Klæbi, pakk-, 2Vs til 23/i6 al. breitt, al. 1 _ 36 ^ —
— pykk-, !?/8 al. breitt . . .

»

— smal-tvitl 6V4 til 6V2 kvart.

breitt, al » — 62 —
*iutar, almennilegir Gattuns, stk. . .

» — 20 V2 —
- lerepts, stk — 51 —

• •— minm .af sama, stk » — 33 —
knappar, kjols, af melali, lylft. . .

.^41 —
rr? veslis, lylft. .... » ^-21 .

—
*r. is. yl^^^^ : -- 22 ' '

*
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))

i)

»

»

»

n

»

»

»

»

»

•»

. »

»

477.. Knappar, kjols, almennilegir tylft.

30. Mai. — vestis, tylft

— af.horni, slorir, tylft.

— ...... smair, tylft.

— peisu, af beini, tylft.

— .... af låttini, tylft. .

— .... af tini, tylft. . .

Knffar, boro-, hvitir beinskeptir meo

gbflum, par

.— sjålfskeioingar, storir, stk.

— mefcalmata, stk

* — småir, stk. .

— hvi'tir beinskeptir, stk. . .

— hjartarhornskeplir, stk.

— pokkenholtskeplir, stk. . .

— dugger, stk

— penna-, almennilegir. meo*

hulstri, stk. . . »

— ... sbmu, sjalfskeio-

s ingar, stk. . . . »

Kbkur, taffel-, stk »

— pipar-, stk »

— refa-, pd »

Krékapbr, af latuni, stér, 20 pbr i

kerfi, kerfi . . »

— ... sma, eins, kerfi »

— af jårni, stér, eins, kerfi .
/

»

—
~ ... sma, 46 pbr i

kerfi, kerfi . . ,,

Lakk, fint, pd \

meoalmåta, pd

almennilegt, pd. . . • .

Låsar, einn sl6r splint-, stk. . .

— — meoalmåta, stk. . .
•

— — litill, stk. . . . „ .

— — st6r })n'strendur, stk.

»

i

»

»

»

rd. 31 sk.

— 15 —
— 15 —
— 8 —

— 5 —
— 5 —

— 20 —
— 12 —
— 9 -
— 6 —
— 10 —
— 9 —
— 6 —
— 4 —

— 13 -

— 8 —
— 1 Vs> —
— 1 '/si

—
— 82 —

— 5 —
_ 4 —
— 2 •

—

— 1 —
— 27 -
— 82 —
— 41 --

— 13 —
— 12 —
-10 —
— 29 —
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Låsar, einn mebalmåta, slk. ... » rd. 24 sk

— — minni, stk » — 20 Ya —
Låtun, skært, pd %

. . » — 59 —
Lérept, innlenzkt, af- hor, \

l
.U al.

breitt, al. ..... » — 19V4 —
— 1 al. breitt, al » — 45 7a —
— af blor, eba hor-uudankembu,

1V4 al. breitt, al. . . . »> - 45 1
/?
—

— 4 al. breitt, al *
. » — 43 —

— blårent og skåkborbab, 4 V4

breitt, al ,. » — 20 * —
' — grofur strigi, 4 al. breibur, al. » — 5V4 —

«— sami finari, nU til
7
/s al.

breibur, al. .... . » — 7 —
Linur, sjd strengir.

Malt, meb trénu, 4 tn 3 —49
fyrir utan tréb, 4 tn 2 — 69 -

Mjbbur, 4 pt. \ . » — 9

Mjol, af rugi, 4 tunna meb trénu, hvar

i skal vera, ab trénu frareiknubu,

40 lpd. 8 til 42 pd. mjdls . . 3—60
.

—
. Va tunna ......... 4 — 86

— V4 tunna » — 93 -

vanti ytir k pd. i vigtinni, skal

innbyggjurunum betalasl fyrir

hvert pd. 2 skild. '
'

— af byggi, åbur sogb vigt, 1 tunna

meb trénu ....... 3 — 4; -

— Va tunna 4 — 58

— % tunna » . — 79

Munnlaugar af latuni, 4 pd. ... » — 56 -

Nålahus, stk. . » — 2

Naglar, sjd saumur, og hestajarn.

°blåtur, kirkju-, meb eski })ar til, 4 000 » — 44

Pa Ppir, skrif-, firm, 4 b6k . . . . » ~ 24 -

. . . gobur, 4 bok ... »> — 12

22* x
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Pappir, skrif . lakan, 4 bok ... » rd. 9 sk

. . . almennilegur, 1 bok . » —
- 7

PIuss, rosalaust, hérum 3Vs kvart.

breilt, al. ...... 4—28 —
— meb résum, eins, al. ... 1 — 32

Pottar af jårni, 1 pd » — 7Va —
Prjéuar, af jårni, eitt bréf, innihald.

af l)eim stéru 5 racir, i

hverri 10 slk » — 2Vs —
af t>eim småu 10 rabir, i

hverri 20 slk » — 2Va —
— af låtuni, J>eir storu, 5 raoir,

#

1 hverri 10 stk » — 3 —
J)eir småu, 5 rabir, i hverri

20 stk. ...... „ _ 3 —
Pryssing, 1 pt. . » — 21 —
Rask, af allslags lit, 48A til 5 tvart.

breitt, al » — 32 —
Romm, 1 pt. . )> — 21 —
Rugur, fyrir utan tréb, 4 In. . . . 3—49 —

• — 4 skpa. » — 39 —

Salt, spanskt, fyrir utan tréb, 4 tn. . 2 — 63 —
4 kut. . ........ » — 42 —

— franskt, fyrir utan tréb, 4 tn. . 2—63 —
4 kiit » — 42 —

«— smått, 1 kut » — 49 -
Såpa, hvit, pd » — 13 —

-
,
græn

;
pd. . .

'.

. . . . » — 9 —
Sartz, Nakkorat, 4 al. breitt, al. . . » — 77 —
Saumnålar, 400 » — 40 —
Saumur, 5 Jniml. hussaumur, stort hundr. » — 72 —

4 [)uml., stort hundr. . . » — 40 —
, 3 J)uml., stort hundr. . . » — 27 —

2 J)uml., stort hundr. . . » — 20 y» —
hnobsaumur meb rom, stor 4 — 38 —

— — — smår » — 80 —
lappasaumur . . . . . » — 20 Va —

<

»

5
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Segldukur, russiskur, al. ... .

flamskur dukur, al . .

rafndukur, al

Sykur, melis, pd . .

brunt candis, pd

Skeifur, sjd hestajårn.

Skinnbbnd, pd

Skæri, st6r, almennileg, stk. . . .

små, slk. .......
stor, fin, stk

sma, slk

Skrifstokkar, stk

Skrini, sjd kistur.

Snurur, posementmakara, 1. slags, al.

. < . . . . 2. slags, al.

. . . . 3. slags, al.

skrufsnurur. al

Speiglar, skuffu-, stérir, slk. . . .

— meoalmåta, slk.

Stal, 4 pd. . . . i

Slampar, sjd baukar.

Sleinar, handkvarna, sl6rir, 19 til 20

])uml. yfirum})verl,tilhoggn-

ir og bilafcir, pari&. . .

småir, 16 til 1 7 })uml., eins

Steinkol, 1 tunna fy rir ulan l reb .

1 kulur ......
Strengir, af hreinum kembdum hampi

60 fafcma til 4 pd slk.

40 — 3 — slk.

Jooar-strengir efca fæ ri, til 2

pd., 40 fafcmar . . .

håkalls-færi Ijbrgufc, pd.

SviSar, til ao benda meo tunnur, 3 til

3V4 al. långir,

4 bindini innihald. 60 stk.

— — 6 sviga

i)

»

»

11

»

»

ti

»

»

»

»

n

»

3

2

4

))

rd. 25 sk.

— 26 —
— 19 —
— 20Vq —
— 20 Va —

— 8 —
— 6V2 —
— 4 —
— 26 -
-15 -
— 10 —

— U —
— 36 -
— 31 —
— 4 —
— 13 —
— 8 —
— 17- —

1776.

30. Mai

19

74

»

5

60

45

30

13

64

6Va
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1776. Thee-Bou, almennilegt, pd . . . „ » rd. 64 sk.

30. Mai. Tjara, mebal-|)unn, 1 tunna mel trénu 4 — 9 —
1 kulur fyri r ulan tréb . . » — 27 —

Timbur. af eik, eilt kjallré, 14 al. 1., \

7
J).

br., 4 {). j)ykkt . .

I af sama, 12 al. 1., eins . } « - - 28 —
1 af sama, 10 al. 1., eins .

1 af sama, 9 al. 1., eins .

1 af sama, 8 al. 1., 6 }d. br. .

3
J). J)ykkt /

1 af sama, 7 al. 1., eins

1 af sama, 6 al. 1., eins .

eitt stefnitré, stért, 3 al. 1., 7

{). br., 4 )3. Jjykkt, 7.

bugt, 1 stk 4 — 68 —
eitt af sama, mebalmåta, 3 al.

1., 6
J).

br., 3 Jd. J)ykkt, 6

|). bugt, 1 stk 1 — 6 —
eitt af sama, smått, 2Va al.

1., 5 1). br., 3 }). }>ykkt, 5

J).
bugt, 1 stk. .... » —

- 72 —
Vagnskot af eik, eilt blab 6Va

al. 1., 12 til 9
J).

br., 8/*'

1>. l^ykkt, 1 stk 1— 27 —
1 af sama, 6*9 al. L, 9 til 7

]). br., 3
/4 1). tykkt, 1 stk. » — 92 —

J>6
skal eigi reiknast hvab

sem er yfir 1 al. f>arlil J)ao

Éfife^ÅÉ er Va .al^>.^^fc£:

f ;
:

.

— norskt, af furu og greni:

11 til 12 al. I, 7 til 8
J).

.

i rétinni, 5, 6, 6Vs Jd. i

toppnum, 1 slk. ... 1 — 31 Va —
9 til 10 al. L, 6 til 7V» }>.

i rétinni, 5 eba 6 }). 1

toppnum, 1 stk, ...» 69 —
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7, 7V« eba 8 al. 1., 5, 6

eda 7
J).

i rotinni, 4, 4V9

eba 5 }). i toppnum, 1 stk.

6 eba 7 al. 1., 4 eba 4V»

J).
f rétinni, 3 eba 3 Vs

J).

i toppnum, stk. . . .

5 eba 6 al. 1., 3 eba 3Vs

J).
i rotinni, 3

J). 1 toppn-

um, stk •

Juffertur, 9 al. L, 4
J).

br. 1

rotar-endann, og 2Va til 3

J>.
i topp-endann, stk. .

Spfrur, stérar, 6, 7 eba 8 al.

1., 3
J).

br. f rétar-endann,

og 2 V» J).f topp-endann, stk.

mebalmåta, 6 al. h, 2^2 }>.

br. i rotar-endann, og 1
XU

eba 4 Vs )). i topp- endann, stk.

smaar, 5 eba 6 al. I., 2
f).

br. 1 rotar-endann, og 1 eba

IV4
J).

i topp-endann, stk.

\ ferskorib furuborb, 5 al l.,

6, 7 eba 8 ]). br., 1 eba

I Vi 1). J)ykkt, stk. . . .

i eins greniborbj 5 al. I., 7,

8 eba 9
J>.

br., 1 eba 4 V4

j>. |>ykkt, stk

Valborb, 5 eba 5V» al. I., 11

eba 12
J).

br., TA*
J>.

|>ykkt

Bogib timbur af eik og greni,

|>egar J)ab ef bestilt og tilsagt

um J)ess stærb, bitalast eins

og bestillt géz.

Tin, mangoz, smi'bab, pd

T6bak, rullu-, smått, pd. ....
t>rykkt, pd

» rd. 59 sk

» — 29 —

» — 19V9 -

» —
- 20 Vs —

» — 15 —

» — 9 1
/« —

>» — 6V?

» — 22

» — 20

» — 26

» — 28

» — 16

» — 17
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\ 776 Tohak ^kozkf ni insnu nnift n< 1 rd ^0 sk.
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ingum, reiknast innbyggjurunum 6 af 100 i uppgjald,

- \
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- svo ab t>eir i l'slandi utgjaldi til hbndlunarinnar 106rd. 1776.

fyrir 100, jjegar J>eir bftåla- J)å i næslu kauptib eptir ab 30. Mai.

lånib er skeb; en ef |)eir låta lengur biba, svarast Jw
af J)ar ab auk logleg renta årlega, J)ar til bftalab er.

Taxti a J)eim vbrum, sem fast i Islandi, eptir hverj-

um ^ser eiga ab bitalast af hbndlunarinnar })énurum:

1) Harbur fiskur. Hahn å ab vera vel verkabur

og gagnj)ur, eigi maltur, sur, slepjabur eba kasabur,

hnakkakulan afskorin nær hann er half|)ur, ellegar, ef

l^ab ei skebur, })å åbur en vib honum er lekib og hann

er veginn, sera og dålkurinri ur honura skorinn })remur

libum fyrir neban gotraufina. Robmegringi verbur eigi

vibtaka veitt. Af isunum skal hreistrib skafast raeban

J)ær eru nyjar, og nær vbrurnar finnast a J)ann hall,

eiga J)ær ab åh'last sem gébar og dugaulegar kaupmanns

vorur, hverjum vibtaka a ab veitast:

4 skpd. eba 20 Ipd. af storum.og mebal kvib-

flottum fiski ........ 7 rd. 48 sk.

1 — af eins flottum J)yrskHngi . . . 4 — 64 —
4 — af stérum og mebal hengifiski . . 5 — 76 ~
4 — af hengi-})yrskli'ngum 4 — 64

4 _ af laungum, verkubum til raskerb-

ings'. .. . .. x . . . . V . 5 — 76 —
å — af J)eim sbrau. verkubum eins og

kvibflbttum fiski 3 — 86 --

2 — 68 —
2) Sallfis kur: a, meban hann er nyr, ab saltast

nibur raeb ånægjanlegu frbnsku ebur bbru Jwtil eins

fcénanlegu salti, hreinlega upp. plokkast og })ar eptir

verkast vel J)ur å Terreneufs halt, svo hann li ti ut sem
ber. og verbi geymdur, og se gob og forsvaranleg kaup-

mannsvara. Svo å og hnakkakulan, meb })vi sem lobir

v ib hnakkabeinin, ab afskerast, åbur en hann fær hinn

seinasla dags ^errir. pessi fiskur a ab vera af J)eim

fiski, sem innbyggjararnir afla eptir verli'bina, og enginn

fiskiir å af ^eim til sallfisks ab verkast, sem aflast i

l^eirri réttu vertib, heldur å så sami einasta ab verkast

sem harbur fiskur.
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1776. 1 skpd. af })orski og laungum, verkab å

30. Mai. Terreneufs hatt 7 rd. 18 sk.

3) Nyr eba blautur fiskur: afhendist strax og

hann er dreginn lir sjo, og å ab vera 6morkinn og

enginn magur eba robmegringur \>ar å mebal; hbfubib

afskorib og slogib ut tekib, sem og tilbærilega fiattur,

sVo ah dålkurinn se ur honum tekinn J)remur libum

fyrir neban gotraufina, og hreistrib af l'sunum af skafib,

hvar eptir hann bitalast

:

2 pd. af f>orski og laungum . 4 sk. i

3 — af fsum i — |

5 — af skotuborbum, svo skornum, ab af gångi

allt hib |)unna, sera eigi er })énanlegt til
I

verkunar . .- . . .4 —
1 — af laxi .

.' 4 —
j

4) Nytt Jdo rskahrogn: afhendist strax ogjjaber
!

ur fiskinum tekib; skålmirnar eiga ab vera heilar og i

hrognib rautt ab lit, hart og eigi gotib.

1 pakk- eba stråbandstunna full, fyrir utan tréb . 2 rd.

Vfl tunna og V4 tunna eptir tiltolu. * *
'

5) Ly si: å ab vera hreint og tært, svo eigi setist

undir J>vi grutur eba dreggjar.

1 tunna af hvitu hakalis og sels lysi . . 8 rd. 68 sk.

1 kulur *
. o » — 49 —

.

1 tunna af J)orska lysi . . . . . . 7 — 12 —
1 kutur . . -

*.
»)
— 40 —

|

6) Nyslåtrab kjbt: Fénu eiga innbyggjararnir

ab slatra 1 kaupstabnum, og fara meb J)ab hreinlega og 1

vel. Uxarnir eiga ab vera aldir ebur vel hagagengnir,

geldsaubirnir feilir og forsvaranlega gobir til soltunar;

J)ær geldu ær einsog sagt er, og sem a sama ari hafa

olembdar verib. Mj61kur - am veitist oldungis engin

vibtaka,

1 lpd. af uxakjoti .......... 12 sk.

4 — af geldsauba-kjoti 15 —
1 — af kjoti af geldum åm 13 —

^

\
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7) T61g: su sem brædd er i tunnu-flåt, hrein og 1776.

forsvaranlega géb, og eigi af einu slagi meinguou meb 30. Mai.

obru; af J)eirri tolg, .sem afhendist i stykkjum, eiga bil

ohreinindi ab vera vel afskafin, og fra ^eim mor, sem

afhendist eins og harm er tekinn tir fénu i kaupstabn-

uni, hvar \m er slåtrab, å eigi ab skilja nyrnambrinn.

4 pd. af sauba eba ær-tolg, bræddri i tunnu-

ilåt . . . .

'

. 8 sk.

4 — af nauta-t61g å sama hått 7 —
4 — af tolg i stykkjum 6V2 —
4 — af sauba- eba ær-mor, eins og hann er

tekinn ur fenu, og ébræddum . . 7 —
1 — af nauta-mbr, å sama hått .... 6 —

8) Blautar hubir og skinn: Af nauta-htibunum

eiga hbfub og horn, hali og klaufir ab vera af teknar.

Saubar-gæruruar eiga ab hafa allasmaull; hvorartveggja

eiga ab vera réttilega afristnar og flåbar, eigi skornar til

skaba, og enn sibur svo gat sé å

:

1 lpd. af blautum. nautahubum . . , . . . 32 sk.

1 ær- eba geldsaubar-gæra . 44 —
9) Hbrb skinn: Lambskinnin eiga ab vera einlit,

meb ull og heilum skæklum; J^ab sem er mislitt gengur

eigi nema fyrir hålft, og slykkjum veitist engin viburtaka.

Å hafurstbkunum å ekki gat ab vera. Refsbelgirnir séu

gobir og meb fbstumhårum; ålptar-hamirnir ån gata og

meb fbstum.duni og fibri ; selskinnin velour og ån gata.

4 lambskinn 6 sk.

1 hafurstaka 3 pd. })ung og })ar yfir, pd. . . 8 —
undir 3 pd. . — . . 6 —

4 grått refskinn f . . . . 88 —
4 hvitt af sama . . 59 —
1 ålptarhamur ... 44 —
1 selskinn 5 —

40) Æbardiin, fugl afj abrir og f ibur: Såhreini

dun skal vera svo, ab engin 6hreinindi séu i honum
30 finna, sem og vel }>urr og lifandi. Så éhreini eigi
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t

1776. blandabur meb })ångi, heyi ebur skarni, og i sama måta

30. Mai. vel {wrr. Fibrib skal vera Jnirt, og engar stérar fjabrir

orifnar {)ar å mebal
;
ålptarfjabrirnar legg-gobar og allar

J)ær smau fra teknar.

1 pd. af hreinum æoardun . . . . . 1 rd. 56 sk.

1 — af sama ohreinum . . . . . . » — 14 —
1 Ipd. af fiori . . . . . . . . . . » — 82 -
100 alptarfjabrir .'..'.»- 68 —

11) UH, ullargoz 'og vadmal: Ullin å ab vera

vel })vegin og oflokin. eingirnis-sokkarnir einlitir, vel

unnir og Jiæfbir, einnar Sellands-alnar långir, og viddin

J)ar eptir, og vel lagabir i skoinn, um oklana og kalf-

ann, eptir ])vi authoriseraoa munstri
;
einlmmluou veth'ng-

arnir tilbærilega storir, tvtøumluou vellingarnir fullstorir

og vel rénir* vabmålib einlitt, vel unnib og 7V4 kvartils

breiit eptir danskri alin.

1 skpd. af hvftri ull \ 16 rd. 56 sk.

1 — af J>eirri somu svartri og

blandabri . . . . . 14 — 88 —
1 par eingirnis sokkar ..... » — 9V4 —
3 pbr ein]:>umlabir vetlingar . . . . . » — 9*/4 —
1 par tvfyumlabir vetlingar .... » — 5-/3 —
1 alin vabmals » — 12 —

12) abskiljanl e ga r vorur:

1 Ipd. af nyju ésbltubu smjori, vel hreinsubu 84 sk.

1 pd. små hvalskibi ;-y . &Va —
1 — af gomlu eiri . 17 —

Tvibands-gozib, bæbi sokka og peisur, eiga kaup-

mennirnir ab bitala eptir Jjess verbi, og gefa innbyggj-

urunum håndskrift, hvaba tvinnabands-goz })eir afhenda,

hvao morg stykki og meb hvaba verbi hvert eitt stykki

;

hverjar handskriptir innbyggjararnir arlega eiga ab af-

henda syslumanninum å manntals])mgutuim um vorib,

en syslumennirnir eiga ab gjora uppskript å jjvf, og

senda hana asamt meb handskriptunum honJlunar-direc-

iioninni til handa. S
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1) Eptir åbarskrifu&utri laxta eiga bæbi landsins \

innbyggjarar og hondlunarinnar kaupmenn i landinu 30 -

skyldugir ab vera ab selja smar vorur, hvorir til annara,

fra 4. Januar 4777 og [)ångao til Ver allran. bbruvis

skipum. Og uppå J)ab, ab allir vibkomendur i landinu

geti haft vitneskju J>ar um,
J)å

er ])essi forordning og

taxti lika utgetinn å islenzku, og å ætib ab finnast \

hverri krambub. å landinu. po kemur hann ekkert vib

hvorkiinnbyggjaranna kaupslogun sin å milli, eigi held-

ur publique skbttum og contributionum, eba jarbaboka

skileyri og afgiftum, sem annabhvort eiga ab gjaldast

til Vor, publique andlegra eba veraldlegra stiptana, eba

privat jarbeigenda, hverra verb og reikm'ngar, hér eptir

eins og hingab til, eiga ab vera eptir j^eim hælti, sem i

hverju plåzi hefir verib brukanlegt. — 2) Eins og })essi

laxti er sti'labur uppå danska Courant-mynt, ab hverjum

n'kisdal reiknubum å 96 skildinga, svo a héreplir allan

reikning milli innbyggjaranna og hondlunarinnar kaup-

manna ab halda i rikisdblum og skildi'ngum, i slabinn

fyrir ab hann hefir hingab til haldinn verib i lestum,

hundrubum og fiskum, eba vættum, fjorbungum og fisk- .

um; lika sem og ab taxtinn hér eptir verbur eins yfir

allt landib, svo ab så mismunur, sem hingab til verib

hefir å fiska og prjonles - reikni'ngi, skal bldungis upp-

hafinn vera vib J)essa taxta byrjun. — 3) Allur mælir

og vigt skal vera eptir forordningunni })ar um af 4 0.

Januar 4 098, svo ab Hamborgar-alin, sem hingab til hefir

verib brukub i Islandi, å aldeilis ab afleggjast og af-

skaffast vib hbndlunina i landinu. I stabinn fyrir ab

vigtin hi'ngabtil hefir talin veric uppå vættir, fjorbunga

og fiska, å hun her eptir ab reiknast, einsog i Danmork,

uppå -skippund, lispund og pund, og skulu hér eptir

vib kaupstabina og i landinu eigi framvegis brukast

pundarar eba storar reizlur, heldur einasta skålavigt,

bæbi til J)eirrar vbru sem ut er låtin og méti er -tekib,

nær sem helzt hun yfirgengur 4 lpd., en hvab sem er

4 lpd., og }>ar undir, er eptiiiåtib ab vegast inegi meb
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4776. reizluvigt. Tunnumælirinn til salts og steinkola inni-

30. Mai. heldur 476 potta, og korntunnan, hvar meb alls slags

kornvbrur, sem og grjon og ertur, mælast eiga, 4 44

potta; lysistunnan reiknast å 136 potta, og tjbrutunnan

å 420 potta, hvar eptir J)ab minna mål proportionerast

eins og i Danmork. Einn kiitur å inni ab halda 8 potta,

hvar eptir ein tunna salts og steinkola gjorir 22 kuta, .

ein korntunna 48 kuta, ein lysistunna 47 kuta, og ein

tjbrutunna 45 kuta. Hålfur kutur å ab innihalda 4 potta.

— 4) £ar hbndlunarinnar kaupmenn og })énarar hér

eptir verba busitjandi i landinu, svo å og kauphondl-

unih jafnan ab dn'fast.
J>6, hvab slåtruninni vibvikur, J)å

a ekkert kjot ab mrittakast af hbndluninni til nibur-

sbltunar, fyr en J)ann 20. Septbr., eigi heldur lengur

en til Oktobris månabar utgaungu, hvab eb ålizt ab vera

hin bezta slåturstib, og skulu kaupmennirnir og innbyggj-

ararnir hér eptir vera skyldugir ab gjbra reikm'ng hverir

vib abra innan hvers års utgaungu, svo ab restanza-

rullurnar geti orbib svo ti'manlega af kaupmanninum

skrifabar, og vibkomandi syslumbnnum i hendur fengnar,

ab j)ær af ]peim geli orbib examinerabar å næsta vors

manntalsj)ingi, hverja examination
s
syslumennirnir skulu

skyldugir vera ab gjbra meb allri kostgæfni, ogl)ar eptir

afhenda hana utskrifaba til kaupmannanna, svo ab })eir

geti låtib hana fylgja si'num reiknfngum {)egar J>eir lit

sendast. — 5) Eins og < oktroyjunni yfirhbfub er skipab,

ab J>eir handlandi skuli gjbra landsins innbyggjara byrga

meb gébum og forsvaranlegum vbrum, og jjessir aptur

å mot å sina sibu lika i té låta landsins vbrur eins å

sig komnar. Svo er hérmeb enn framar, til enn frekar

ab^åkvarba hvab J)ar um ab framan er bobib, allran.

tilskipab, ab innbyggjararnir i {>vi sem åhrærir hva^

mikib verkast skal af hbrbum og sbllum fiski, hverjum

fyrir sig, skulu, svo mikib sem mbgulegt er, breyta

eptir"J)vf, sem hbndlunarinnar kaupmenn segja ]}eim fyrir, /

til hbndlunarinnar gagns og åbata, einsog lika hvab

ullarg6zinu vibvikur, hvort {)ab heldur eru eingirnis-
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sokkar, einjmmlabir og tvi'Jmmlabir vetlmgar, eba tvinnab- 076.
bands sokkar og peisur, og J)ab eigi einasta i tilliti til 30. Mai.

fjcildans, heldur og skapnabarins og annars åsigkomulags,

I>ar allt Jwi'h'kt verbur til innbyggjaranna eigin nota,

l^areb salan eykst J>ar vib og abatinn af Jjeirra vinnu

fer undireins i vbxt. — 6) Kaupskapurinn vib innbyggj-

arana skal ske i opinni krambub, og eigi innan luktra

dyra, vib einn mann i einu, utan hann sjålfur annars

beibist
;

\)6 må enginn, sem eigi hefir erindi, standa

bbrum til baga eba ^rengsla i krambubinni, heldur å

hver og einn at) fara ut ur bubinni, J)egar hann er

buinn ab ljuka sfnu erindi, til ab gefa obrum rum.

Kaupmennirnir eiga, J>ab allra fljotasta sem mogulegt er,

meb allri spekt ab afgreiba innbyggjarana vib hbndlunina,

svo J)eim sé ei uppihald veitt fra obrum naubsynlegum

syslunum, og innbyggjararnir eins koslgæfa ab gjbra sig

klåra, svo ab |>eir_ eigi gefi orsok til uppihalds kaup-

manninum og obrum, sem eru vib hbndlunina, og li'ka

eiga J)ar ab afgreibast; og må enginn af almuganum, nema

hann hindrist af illvibri ebur obrum éumflyjanlegum for-

fbllum, svo hann geti ei haldib åfram meb sina reisu,

dvelja lengur i kaupstabnum, en hann i sannleika J)arf

til sinnar kauphondlunar, hvar meb hondlunarinnar

kaupmabur å.ab hafa vakandi auga, og strax angefa J)å

fyrir syslumanninum, sem hér å méti brjéta, hver J)ar-

fyrir. setur
J)å til rétta, og alvarlega eptirsér, ab J^eir

ån forsdmunar aubsyni sig ibna og årvakra i smum
næringar - utvegum , hvartil hondlunarinnar kaupmenn

ogsvo vib alislags tækifæri eiga ab upphvetja j)å og

hjålpa J)eim. — 7) Ef \ landinu kynnu ab uppåkoma

slik tilfelli, ab fyrir storum skorli eba hungursnaub væri

i einhverju districti ab 6ttast, j)å er hérmeb allran.

eplirlåtib, ab |)ess stabar syslumabur og kaupmabur megi

eptir sameiginlegri yfirvegan råbstafa {m svo, ab vib .

hbndlunina verbi eptirstandandi svo mikib af islenzkum

matvbrum, sem kann ab ålitast naubsynlegt til ab gjora

innbyggjarana byrga meb veturinn ut, til naubsynlegs
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4776. h'fs uppheldis, j)6 svo, ab yfir J)vfli'kan skort og naub,

30. Mai.
g J)å

råbstbfun, sem })essvegna er gjbrb, ejorist

regluleg judicial-forrétting, sem meb fyrsta burtsiglandi

skipi å ab sendast hbndlunar-directioninni til handa. —
8) I g6bum årum å })ar å mol kaupmacurinn eigi ab

låna innbyggjurunum nokkurs slags vorur eba peninga,

sem bitalast skuli næsta ar, nema \)eim sem af })eirra

fiskibåta eba kvikfjar - missi, eba obrum éiåns - tilfellum,

eba aflaleysi, kynnu hafa orcib fyrir svo stérum skaba,

ab J)eir J>essvegna ekki geti bitalab, eba an låns koiuizl

aplur i stand. Oldungis enginn, sem hefir efni og

krapta til ab framhalda sinni nærfngu og afla, annab-

hvort til lands eba sjåfar, og J)6 er fundinn ab og sann-

færbur um J)ab, ab hann sé fors6munarsamur eba latur

i Jjessum hlut, sem hohum ribur svo mjog mikib å, hvar

um bæbi yfirvaldib og kaupmaburinn eiga nåkvæmlega

ab eptirgrennslast og [jekkja innbyggjaranna breytni og

**åstand, må få nokkub til låns af kaupmonnunum, held-

ur sku lu J)yflikir vera skyldugir strax ab bitala ];>ab

sem J>eir bibja um, J)ångabtil })eir })ekkjanlega betra sig,

])å J)eim, svo vel som obrum, sem cru ibhir og åstund-

unarsamir, å ab aubsynast af tøeiip. handlandi alislags

velvild og hjalp. Finnist nokkur, sem meb åseltu råbi

svi'kur kaupmennina, og eigi næsta år eptir, ab hann

hefir fengib lån, kemur til hondlunarinnar, J>ar sem hann

hefir lekib uppå skuld, ellegar flakkar frå'einum stab

til annars: J)å
skal hann bitala tvbfalt, og hafi hann

ekkert ab ejalda meb, })å gripist hann af yfirvaldinu og

strafnst ålikamanum. — 9) Fyrir skuldaheimtur i lslandi

nytur hondlunin prioritets næst eptir Vorar afgiftir, sem

og eldri panta og onnur i lbgunum åbur åkvorbub pri-

oritet. — 10) Ef nokkrar réttargångs-sakir. kynnu fyrir

ab falla milli hondlunarinnar kaupmanna eba J^énara,

og innbyggjaranna, [)å skulu syslumennirnir vera skyld-

ugir ab halda {)ing J)arum å vibkomandi hofn eba kaup-

stab, uppå J)ab ab hondlunarinnar ])énarar eigi hindrist

i sinum utrétti'ngum meb ab reisa til }>eirra sibvanalegu
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Jringa, sera a mdrgum slbbum eru langt fra liggjandi. —
II) Embættismbnnunum i landinu viljam Ver allranåb.

hafa i ))ånka ab lilleggja nokkub af hbndlunarinnar kassa,

fyrir ])ab sem J>eir kynnu få ab gjora bæbi vib yfirskob-

anir, restanza-examinationir og annab, sem hbndlaninni

vibkemur, hvar»å m6t tøeir og å j)eirra sibu eiga ab

kostgæfa ab frama bæbi hbndlunarinnar og innbyggj-

aranna bezta, sem og bvetja på til ibni og ^rifnabar,
1

hvar af [>eirra eigib gagn og landsins uppreist yfirhbfub

før framgång. po skal meb confiscationir å oheimilla

hondiara og fiskara skipum og vbrum breylast eptir

^orri J)ar um allran. utgefinni forordningu af 1. Aprilis

l^essa års. Hvar eptir allir og sérhver einn, sem J)ab

vibvikja kann, eiga allraund. ab breyla. Gefib å Voru

sloti Fredensborg Jxmn 30. Maji 4776.

Kongelig Resolution ang. den islandske Taxt, e. juni.

F6ring for Studenter m. v. Fredensborg 6 Juni

1776 K — I Toldkammerets Forestilling 29. Mai anfdres, at

deels for at opmuntre Islænderne til stbrre Drift, deels for at

forebygge Snighandel, er det anseet nodvendigt at udarbeide

en ny Taxt, som nbiere end den hidtil gjeldende rettede sig.

efter de virkelige Priser. De Regler, hvorefter Handels-Direc-

tionen havde udarbeidet denne nye Taxt, vare; 1) at isteden-

for den hidtil i. Island gjeldende Regnemaade, efter Læster og

Hundreder, eller Vætter, Foringer og Fiske, skulde herefter

regnes efter Rigsdaler og Skilling ; — 2J istedenfor den hidtil

brugelige Vægt og Maal, som ansaaes at være fra Hanseste-

dernes Periode, skulde herefter fdlges For. 10. Januar 1698,

og Bismere kun tillades til mindre Vægt end 4 Lpd. , samt

Tbndemaalet og Kuttingantallet nbiere bestemmes ; — 3) Priser

paa Rug, Byg og Havre, samt Meel, regnes efter formodet

Indkjbbspriis, o: 15 Mark for en Tde Rug å 12 Lpd., 10 Mk.
for en Tde Byg å 10 Lpd. 4 Pd,, og 7 Mk. for en Tde Havre $

4} forbvrigt vare Priserne paa Cargavarer beregnede efter

kgl. ResoL 3. Februar 1783.

ik li. 23
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4776. Udredningerne i 10 Aar, fra 1764 til 1773, undtagen Isenkram,

^T^T"— nogle Lærreder , og Cattuner, samt Egetdmmer, som var be-
j

regnet efter de virkelige Priser; — 5) Al Fragt var beregnet

paa Retourvarerne , men intet paa Carga ; — 6) til Omkost-

ninger var beregnet: ude farende og efterliggende Betjenteres

Gage og Kost, Lonninger for Direction
,
Bogholder, Pakhus- !

v skriver og andre Betjente ved Handelen, for de 3A som den
i

islandske Handel, beregnet mod den finmarkske, udgjor, samt

Hus- og Pakhusleie, Afgiften efter Octroyen", samt andre min-
[

dre Udgifter i Khavn og Island, og endelig „Renten af de af

Handelen virkelig optagne og derudi roullerende Capitaler",

men derimod ingen Rente af den Capital, som Kongen havde

ladet det forrige almindelige Handelscompagnies Interessenter !

udbetale for deres Actier. Omkostninger belob samtligen 55000

Rd. , hvoraf 27500 var lagt paa Cargaisonen med 28 % ; —
j

7) Retourvarernes Priis var ligeledes beregnet efter 10 Aars i

Middelpriser, med Fradrag af „den anden halve Deel af forne

Omkostninger, eller 27500 Rd. , samt Assurance og Provisio-

ner, hvilket ialt udgjor 20 %", til hvilken Rabat endvidere

kom den fulde Fragt, der anfbres til 3 Rd. 36 Sk. pr. Skpd.

grov og middel Torfisk. — Man forudsaae vel, at Handelen

lob Risico, hvis Cargaisonen eller Fragterne skulde stige, eller

Retourvarerne falde i Priis, især da Interesserne ikke vare be-

regnede af den fulde i Handelen stikkende Capital 350,000

Rd. , men man ventede Fordele af Fiske- og Tranprisernes

Forhoielse, samt af Opmuntringerne til Fiskeriets bedre Drift.

For at lette Virkningerne af de ved Taxtforordningen forven-

tede Forandringer i Islændernes Oeeonomie, især da saavel

Melet som Fisken vilde paa Nord- og Osteriandet blive meget

dyrere end for
,
foreslog Håndels-Directionen : 1) at lade fore

umalet Byg til Oster- og Nordlandet, samt skjænke dertil nogle

Haandqværner, og 2) at opmuntre Folk i disse Egne ved Præ- ,

mier til at soge Fiskerie hos dem selv, istedenfor at gaae til

Sonder- eller Vesterlandet, samt endelig ved at stille Forhoielse

af Kjtidprisérne i Udsigt. — Som det for havde været Skik og

Brug, ved Forandring af de islandske Handelstaxter, at til-

kalde nogle kyndige Mænd fra Island , for at bivaane For-

handlingerne derom, havde og Handels-DirectiOnen foreslaaet

saadant, og Over-Skatte-Directionen i Anledning deraf ind-

hentet Landfoged Skule Magnussons Betænkning, der i det

Hele havde bifaldet Udkastet, hvilket kun i enkelte Punkter

siden, efter en C.onference mellem Landfogden og Directéu-
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rerne, var bleven modificeret. Fremdeles havde Handels -Di- 4776.
rectionen foreslaaet : — 1) at Taxten skal begynde fra Nytaar '

<"*

1777 og tillige udfærdiges i det islandske Sprog „paa det at
6

'
JuiL

Almuen saa meget fuldkomnere kan blive underrettet om de

derved indforende nye Indretninger ved Handelen". — 2) at

alle Regninger herefter feres i Rdlr. og Skill. — 3) at Vægt
og Maal rettes efter For. 10. Januar 1698. — 4) at Slagteriet,

ikke skal modtages for end 20. Septbr., samt at Handels-

Restancerne aarlig examineres til Thinge. — o) at Varerne

paa begge Sider skal være forsvarlige ,- og Indbyggerne rette

sig efter Kjobmændenes Tilsigelse, især med Hensyn' til Virk-

ningen af Klipfisk og Uldengods, da Tdrfisk maatte haves til

udenlandske Markeder, og Uldengodsets Dannelse og Sortiment

ogsaa maatte rettes efter udenlandsk Afsætning. — 6) at al

Handel skal skee aabenbar og ikke inden lukte Dore, samt at

Indbyggerne ikke uden Fornodenhed opholde dem ved Handels-

stedet. — 7) at i haarde Aar skulle islandske Fbdevarer efter-

lades. — 8) at Laan til Indbyggerne indskrænkes og slette

Betalere straffes. — 9 og 10) at Bestemmelsen om Prioritet

for Handelens Fordringer og om "Extrarets Holdelse paa Han-

delsstederne maa vedblive. — 11) om Handels - Douceurer

til Embedsmændene i Island og om Studenternes Foring. —
Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske,

finmarkske &c. Forestillinger og Resolutioner pro Annis 1775

og 1776, 23, Nr. 26; jevnf. Islandske Maanedstidend. 3. Aarg.,

S.. 171— 172, og Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S.

GXIII, CXXXVI.

Den af Vores Ober- Skatte- Direction foranstaltede

ny Taxt, for de til Island overforende og derfra igjen

tilbagebringende Vare, have Vi allern. approberet, lige-

som Vi og have underskrevet den Os desangaaende

forelagte Forordning, af hvilken en islandsk Oversættelse

ligeledes til Vores Underskrift allerund. bliver at frem-

lægge. — Ligesaa tillade Vi og allern.:

1) at den af Handelsdireclionen foreslagne og af

Vores Ober-Skatte-Direction samtykkede Artikel om de

islandske Studenteres Foringer 1
, maa af Kammeret be-

l

) Toldk. Skriv. 10. Mai 1777.

28*
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4776. kjendlgjbres Vedkommende 1
, for indtil videre at tjene

jT~jf^p Samme herudi li 1 Efterlevelse; samt 2) at Vores Ge-

neral-Toldkammer maa, saaledes som Ober-Skatte-Direc-

tionen haver foreslaaet, ved Skrivelse, til Vores Stift

amtmand udi Island - give Slagter-Dislricterne, og især

Oster- og Nordlandel, Haab om Kjbdprisernes Forhbielse

i Tiden, naar en fordeelagtigere Afsætning for det is-

landske Kjbd kunde udfindes. Fredensborg Slot den

6. Junii 4776. ~

i. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

Biskoppen i Skalholt, Finnur Jonsson, ang.

Ittosfell Præstekaid. Christiansborg 7. Juni 1776.

— Norske Tegn. XL, 809*- 810.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi ved

Vores til eder under 6. Januarii 1774 ergangne Befa-

ling have bevilget,, at de tvende Kirker Mosfeld og

Govenæs paa Vort Land Island maatte, efter den der

da værende Sognepræst Hr. Bbdvar Hbgnesens derom

gjorte Ansbgning, samles til een Kirke og gjbres til eet

Sogn, og at en ny Kirke saaledes i Steden maatte op-

bygges paa Lavefæld, samt at Gaarden Lavefæld tillige-

med Kalvekot, Os tilhbrende, maatte herefter være et

Beneficium i Steden for Mosfeld. men Vi nu af den fra

dig, Sliftbefalingsmand Thodal, indkomne Forestilling

af 22. Augusti a. p. have fornummet, al omendskjondt

det formeentes, at Vores Cassa derved Intet tabte, skal

det dog siden efter være befunden, at Mosfeld ikke

• kunde bortleies for saa meget, som svarede mod de

tvende Gaarders forhen indcasserede Afgifter, samt at

Præsten Hr. Bbdvar Hbgnesen nu er forflyttet derfra til

') Toldk. Skriv. 12. Juni 1776.

*) dette Afsnit af Resolutionen er meddeelt Stiftamtm. Tho-

dal ved Toldkammerets Skrivelse 15. Juni 1776, Isl. Co-

pieb. Litr. R, Nr. 580.
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et andet Kald, og at Hr. Jon Hanneson, som nu er

kommen i Hr. Hognesens Sted, skal meget gjerne onske,

at Sognene maa blive i samme Tilstand, som de have

været tilforn, efterdi Kirkernes Forflbtlelse er begge

Sogners Almue saa meget imod, og han finder de fore-

5 .Yne Vanskeligheder, med de tre Elver at passere

°ver, ikke at være til nogen Hinder, men han bekvem-

melig kan betjene begge Kirker, bg vil opbygge og sætte

Mosfelds Kirke i tilbbrlig Stand, om han maa: — saa

have Vi, efter dit, Stiftbefalingsmand Thodals, derhos

allerund. gjorte Forslag, samt den saavel fra Vores

Vestindisk -Guineiske Rente- og General -Toldkammer,

som Vores General - Kirke - Inspections-Collegio derover

indhentede Betænkning, nu allern. funden for godt,

hermed at igjenkalde og ophæve forberbrte Vores under

6. Januarii 1774 givne Tilladeise, at mageskifte Mosfeld

Beneficium med de tvende Os tilhbrende Jorder, Lave-

fæld og Kalvekot, og derimod allern. ville, at Mosfeld

og Govenæs Sogner, efter den der nu værende Sogne-

præstes Forlangende, skal forblive i samme Stand, som

de forhen have været. Derefter 1 eder allerund. have

at rette, og herom den fornbdne Anstalt at lade fbie,

samt Os ellers at indberette, at l denne Vores Ordre

have bekommet. Befalendes &c. Christiansborg den

7. Junii 1776. [ad mandatum].

Toldkammer-Skrivelse til {Stiftamtmand Thodal, 12. Juni.

ang. de islandske Studenters Foring". Khavn 12.

Juni 1776 -. — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 577. — Det

rneste af denne Skrivelse er som kongelig Resol. af 6. Juni

!776 anfort hos Fogtm. VI. 1, 672-673.

Som det har behaget H. K. Maj
t
ved allern. Resol.

af 6. hujus blandt andet at resolvere:
£t
at den af Han-

dels -Directionen foreslagne og af den kongelige Ober-

kgl. Resol. 3. Febr. 1783.
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4776. Skatte -Direction samtykkede Artikel om de islandske

12. Juni. Studenteres Foringer, maa af Kammeret bekjendlejores

Vedkommende, for indtil videre at tjene samme herudi

til Efterlevelse": saa er det, ifolge allerhoistbemeldte

H. K. Maju allern. Resolution at Hr. Stiftamtm. herved

communiceres forbem te saaledes approberede Artikel,

lydende Ord til andet som fblger: — «De sig ved Uni-

versitetet her i Staden opholdende islandske Studentere

ville Vi vel, uagtet den herved i Taxien gjorte Foran-

dring, foruden herefter som hidindtil at nyde fragtfrie

hidfort Vare af alle Slags af Landets Produkter, indtil

for 20 Rd., regnet efter Taxten af Anno 4702; mens

paa det saadanne Vares Forhandling ikke skal foraar-

sage Handelen nogen Afgang, som hidindtil er skeet,

i adskillige Henseender, skulle alle saadanne Studen-

ternes tilladte Forings -Vare indleveres til Handelens

Kjobmænd i Landet, som imodtager samme, naar de

befindes at være saa gode og forsvarlige Kjobmands-

Vare, som Taxten tilholder, og i saa Fald giver den

Leverende derfor Reviis, hvorudi meldes hvad Slags

Vare det haver været, og hvilken Student det er, som
Retalning derfor skal annamme, hvorefter samme, naar

det befindes, at slig en Student sig her ved Universi-

tetet opholder, eller reiste paa Academiets eller af Os
allern. forundte Stipendia, til ham, eller hvem han dertil

befuldmægtiger, imod Qvittering paa Reviset, af Han-

delen erlægges paa efterfølgende Maade:

4 Skpd. grov og middel Platfisk . 42 Rd. 48. Sk.

1 — grov og middel Hængefisk . 44 —
4 — plat- og hænge-Titlinger . 44 —
i .— tbrré Langer

. 8 — 70 —
4 — do. virket som Rodtskjær . . 44 —
1 — tb'rre Kuller

. 7 — 29 —
4 — Klipfisk og Kliplanger . . . 42 — 40 —
4 Tde Havkalvstran med Træet . 44 —
1 — Fisketran med Træet . . . . 42 —
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< Lpd. Sturapetalg . . 4 Rd. 48 Sk.

* — smeltet Oxetalg ...... 1 — 64 —
* — smeltet FaaretaJg 4 — 80 —
* par Enkeltbaands-Stromper . ... » — 12 —
^ — to -Tomme Vanter » — 7—
* Pd. reen Ederduun 4 — 64—
* — ureen do. » — 24 —

5

Med tjenstlig Anmodning at samme nu maatte vorde

foranstaltet offentlig bekjendtgjort til samtlige Vedkom-

mendes fornbdne Underretning. Vestindisk -Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 12. Junii 1776 1
.

Plakat ang. de Kongsbergske Toskillinger. 13. juni.

Fredensborg 13. Juni 1776. — Ikke publiceret ils-

land, men optagen i Forbindelse med Plakat 13. Mai 1776

(ovenfor S. 302—303). Emaneret igjennem Finance-Collegium.

Original-Aftryk hos Hopfiher. Qyart-Forr. for 1776, S. 178-179

(Tydsk S. 179-180) ; Schou VI, 185.

Plakat angaaende de Kongsbergske Toskillinger af

Aarene 17H, 4712 og ilt3. .

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at det

uventlig erfares, at Vores Plakat af 43. Maji sidstleden

skulde foranledige nogen Misforstaaelse i Publico, i

Henseende til de Kongsbergske Toskillinger af Aarene

4714, 4712 og 1743, hvilke efter Forordningen af 9.

Julii 4727 roullere for god Mynt. — Da nu den senere

Plakat af 43. Maji a. c. ikke taler om andre end de

virkelig reduceerte Toskillinger, ei heller i nogen Maade

gjenkalder og ophæver den ovenmeldte Forordning af

9. Julii 4727: saa folger deraf nbdvendig, at disse

Kongsbergske Toskillinger, under Aarstallene 474 4, 4742

og 4743, med Kong Friderich IV. kronede Ghiffre paa

den ene Side, og den norske Leopard holdende Helle-

s. D. ligelydende Skrivelse til Amtmand Stephensen, og

til Rector og Professores ved Kjøbenhavns Universitet,

Copieb. sst. Nr. 578, 579. ,
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4776. barden paa den anden, ikke ved den nye Anordning ned-

rf~ T "T sættes eller forringes i deres Værdie, men herefter
13. Juni. -

som forhen ved Vores Kasser i Skalter og Oppeborseler

saml ellers i Handel og Vandel blandt Undersaalterne

antages og udgives for fulde, som upaaanket god Mynt.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerund.

have at rette. Thi byde og befale Vi hermed Vore

Grever, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Amt-

mænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter. Borge-

mestere og Raad, Fogder og alle Andre, som denne

Vores Placat under Vores Finance- Collegii Seigl til-

skikket vorder, at de den paa behbrige Steder, til

Alles Efterretning, slrax lade læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Fredensborg den 13. Junii 4776.

20. juni. Kongelig Resolution ang. Henchels Under-

sogelse af Svovelminerne. Fredensborg 20. Juni

1776. — I Toldkammerets Forestilling 11. Mai berettes,

at man i nogen Tid havde formodet, at man ved Opgravning

af Svovelet i de islandske Miner ikke gik frem med tilborlig

Omhu, hvorved Minerne fordærvedes; ligeledes klagede Direc-

tionen for det forrige islandske Compagnie over Mangel paa

Afsætning paa islandsk Svovel, uagtet det holdt Priser med
Udlandet og uagtet fremmed Svovels Indførsel var forbudt,

hvoraf man sluttede, at Raffineringen af det islandske Svovel

ikke var i Orden. — I Anledning heraf var Stud. Ole Henchel

sendt til at undersoge disse Forhold, og reiste i Mai 1775 med
1 Rd. daglig Diæter m. v.

,
og var kommen tilbage ved Slut-

ningen af Octobr. s. A. — Hans Undersogelse havde fort til

det Resultat, at Minernes nuværende Behandling ved Opgrav-

ningen vilde sandsynligvis edelægge dem, og at Raffinerings-

maaden gjbr Svovelet baade slettere og tillige dyrere end det

italienske, som fores over Holland. Til Forbedring heraf

havde Henchel indgivet Forslag, hvis Udforelse paatænktes.

Bekostning til Reisen fra 20. Mai til 31. Oktobr. beregnedes

279 Rd. 95 Sk., og tillige havde Henchel sbgt om Gratification

i Anledning af Reisens Besværligheder, samt da han fra 1.

Novbr. til 30. Januar havde været beskjæftiget med at under-

stige de hidbragte Jord-' og Salt -Arter, m. m. — Vestindisk-
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• Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske, finmark- 4776.
ske &c Forestillinger og Resolutioner pro Annis 1775 og 1776, -

—

<rr.

23, Nr. 27. - Indholdet af denne Resolution, samt Beretning
20, JunL

om Henchels Reise og Resultatet af hans Undersøgelser er
tr

)
Tkt i Islandske Maanedstidend. 3. Aarg., S. 117— 124

j
jevnf.

Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. cciv.

Inclbemeldle Kammerets Foranstaltning til de is-

landske Svovelminers Undersdgning approbere Vi allern.,

' °g bevilge, at ei alene de dertil medgangne Omkost-

ninger, 279 Rd. 95 Sk., maa af Vores Kasse godlgjores,

men og, at den til Undersogningen udsendte Ole Hen-

chel maa forundes de ham paa Reisen tillagte Diæt-

penge ligeledes siden hans Hjemkomst, fra 30. Oktbr.

H75 til 30. Januar 1776, daglig i Rd., der belaber

92 Rd., samt desuden en Douceur af 1 00 Rd. Fredens-

borg Slot den 20. Junii 1776 *

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 24. juni.

ang. Æblekj erners Plantning i Island.
4

Khavn

24. Juni 1776. — lsd. Copieb. Litr. R, Nr. 583.

Nu, i det det sidste Skib til Holmen ligger sejl-

færdigt, erholde vi fra Studiosus Thoroddi i Upsal nogle

Prbver af Æblekjerner, saavel af Sommer- som Vinter-

'Frugt, avlet under 65° N. Br. i Sverige, hvilke vi her-

ved ikke have kunnet undlade at tilsende Hr. Sliftamtm.

med tjenstlig Anmodning, at De baade selv ville anstille

Forsog dermed, som og at De deraf vilde lade Syssel-*

mand Ketilsen, eller nogen Anden, som maatte have

Lyst dertil, faae nogle Stykker, tillige med fblgende Under-

retning, hvorledes der skal omgaaes med disse Træers

Opelskning, hvilken vi sende som vi have faaet den,

med hosfoiet (islandsk) Oversættelse. De ovrige Sorter

Communication af denne kgl. Resolution til Henchel og til

Finance-Collegium ved Toldkammerets Skrivelser 25. Juni,

Copieb. Litr. R, Nr. 587 og 588.
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1776. af Fro, som os ere lovede fra Sverige, ere ikke endnu

24. Juni. ankomne. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Told-

kammer den 24. Junii 1776.

Underretning om Æblekjerners Behandling til Træers

Opelskning deraf. — Æbletræer af Sommer- og Vinter-

Frugt, som ere voxne i et koldere Land end Island,

skulle saaes om Hosten, i feed Jord. Herved er at

mærke, at det altid vil blive vanskeligt, om ikke næ-

sten ugjorligt, at begynde Træplanlning i Island paa

den Maade, at indfore Træer fra andre Lande, især

fra Danmark, som er et meget varmere Land. Des-

uden er saadan Plantningsmaade ikke Tiende- Parten

saa vis, som naar man planter Kjerner, endog i de

bedste Lande, derfor skulde mit Raad være, at man

aldrig herefter lagde Haand derpaa, uden om man

vilde paa den Maade omplante de faae Træsorter, som

haves i Landet, men at man i dels Sted lægger Vind

paa at plante af Kjerner, helst da saadant ikke gjor

megen Forskjel i Væxtens Tid , thi paa 7 eller 8 Aar

kan man faae et Æbletræ til at bære Frugt, Det er

vist, og bor saa være, at alt Træfro bor saaes helst i

et koldt Land, hvor Sommeren er kort. Men Kulden

skader sjelden Fro, og de fleste af dem ville ejerne

ligge Vinteren over; saaledes saaer Naturen selv. —
Man laver hertil et Bed i Kaalhaven , helst langs med

Huusvæggen eller Gjerdet, dog saaledes, at Mulden ikke

falder ud; det er bedst at saae sit Fro i et afmærket

• Stykke af dette, thi saa kjender man lettere, naar det

kommer op. Jorden maa meget vel blandes med gam-

melt sammenbrændt Komog, og raadent gammelt Ho,

eller Vægge-Torv, vel smaat knuset, og som er laget af

saadan Jord, som er uden Leer. Og (naar) delte saa-

ledes er vel blandet og samlet, skal Bedet gjores til

rette, og jævnes, og Æblekjernerne saaes deri 1 Vs

Tomme dybt, og bedækkes saa med Muld. De Bede,

hvori man vilde saae andre Trækjerner, som ikke ere
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saa vanskelige, skal man blande Noget med smaa Gruus

°g Leer, dog at nogen Muld tillige er derudi; dem
saaer man paa samme Maade og vander siden alle

Bedene. Dette gjor man i September. Sildig om For-

aarel efter, og hele Sommeren, skal alvorlig tages i

Agt, al ikke det mindste Græsstraa faaer Lov til at voxe
1 Bedene, thi det skader disse unge Planter. Ligeledes

skal flittig vandes, naar det falder i tort. Veir, og hvert

Straa, som sees at ville opvoxe til Skade for Planterne,

stedse luges bort. Saaledes skal alt dette staae den

forste Sommer. Næsle Sommer derefter flytter man
Planterne af Bedene, og paa saadant Sted, hvor de have

bedre Bum, og der kunne de gjerne blive staaende i

^ Aar, for end de flyttes til det Sted, hvor de skulle

blive. Kjernerne skulle ellers saaes tyndt og
, regel-

Kongelig Resolution ang. Opmaaling af Is- n« JuH.

lands Kyster og Havne. Fredensborg 11. Juli

1776. — I Forestill. 12. Juni beretter Toldkammeret om de

fbiede Foranstaltninger til den islandske Havne- og Kystopmaa-
ling ifolge kgl. Resolution 21. Marts 1774. Strax den 9. April

1774 havde Toldk. tilskrevet Admiralitetet og forespurgt sig

„deels om de til en saadan Undersogning og Opmaaling af de

islandske Havne udfordrende Folk, Instrumenter og (ivrige

fornbdne Ting kunde fra Sbetaten overlades , deels paa hvad

Maade dette Forehavende med mindst Bekostning og stbrst

Paalidelighed kunde være at iværksætte". Admiralitetet sva-

rede, at hverken Folk eller Instrumenter kunde undværes saa

længe, som et saadant Arbeide vilde kræve, men foreslog at sende

til Island nogle Landmaalere, samt et Par Somænd til Assi-

stence, som Alle skulde blive i Island til Arbeidet var fuld-

rørt. Kammeret gjentog under 30. April s. A. sin Anmodning,
0ln at erholde Baade og Folk til dette Oiemeed af Soetaten;

men i Svar af 6. Maji undskyldte Admiralitetet sig aldeles for

at skafte begge Dele. „Man blev altsaa nodt til at indskrænke
8*g til at forlange Udkast til en for saadan Undersøgelse be-

hovende Instruction, saavel som Underretning om de dertil
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1776. nødvendige Instrumenter, hvilken og ved bem<e Admiralitets-

Il. Juli. collegii Skrivelse af 18. Juli blev meddeelt, ligesom og der-

—

—

- efter fra Skippernes Laugshuus lige Underretninger bleve ind-

hentede". — For at erholde Handels-Directionens Betænkning

„lod man derpaa samle alle de Efterretninger, som deels af

den gamle Historie, deels af Landcommissions-Acteme kunde

haves om Havnene udi Island", hvilken blev sendt Directionen

den 24. Septbr. 1774, tilligemed Kammerets Betænkning om
den bedste Maade til at iværksætte den paatænkte Plan. Men
da Directionen ansaae et eget Fartoi nødvendigt, og dens

Fartøier enten vare for smaae, „saa at de ikke kunde fore de

ved Undersøgningen fornødne Baade", eller for store, saa at

de ikke kunde følge Kysterne, blev Sagen standset, indtil Ad-

; miralitetet „paa Kammerets gjentagne Anmodning i sidstafvigte

December samtykkede i at overlade dertil en af Holmens

Kongebaade, som maatte findes bekvem, imod at samme igjen

i sin Tid maatte blive tilbageleveret i saadan Stand som den

nu blev modtagen". — Derefter anmodede Kammeret Handels-

Directionen paa ny at antage sig Sagen, og i Skrivelse af 16. Marts

1775 antog Directionen Forslaget og meldte „allerede at have

efter Taxation modtaget det ifblge D. K. Maj*» aliern. Tilla-

delse af Holmen til denne Expedition udleverede Fartoi, samt

ladet samme sætte i seilfærdig Stand, hyret det fornbdne Mand-

skab til dets Besætning, og ibvrigt fbiet alle nbdvendige An-

stalter, saavel til Udredningen som den behøvende Instructions

Besørgelse. Hvorefter dette Fartoi og allerede for nogen Tid

siden til saadant Ærende er afseilet. — De aarlige Bekost-

ninger paa denne Expedition, jt.il Gage og Kost for Skipperen,

tvende Styrmænd, en Tegner, og det øvrige Mandskab, beregnes

paa en Sum af omtrent 2300 Rd.
, ligesom de engang for alle

paa Skibets Istandsættelse, det manglende Inventarii Anskaf-

felse, samt de fornødne Instrumenters Indkjob medgaaende

Omkostninger beløbe fait 1800 Rd." — I en Resol. af 9. Juli

(1776, til Ober-Skattedireetionen) havde Kongen tilladt at

bemeldte Summer maatte udredes af den islandske Handels-

Kasse. — Vestindisk- Guineiske Rente- og General - Toldkam-

mers islandske, finmarkske &c." Forestillinger og Resolutioner

pro Annis 1775 og 1*76, 23, Nr. 28.

Indbemeldte, i Anledning af Vores Resol. af dato

21. Martii 1774 foiede Foranstaltninger til de islandske

Kysters og Havnes Undersogning og Opmaaling, have
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Vi med allern. Velbehag ladet Os foredrage. Fredens- 1776.

b°rg Slot den 14. Julu 1776. ^JulT

Convention ang. Afdragsrettens Ophævelse 2. August.

roellem de kongelige danske og hertugelige Ol- .

denborgske Lande Fredensborg 2. August

1776 1
. — Bekjendtgjort paa Althinget 1792, og Rubrum

Cpaa Tydsk) indfort i Althingsbogen s. A., Nr. 23. 9 • ligeledes

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1792. —
Original-Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige Titel er : „Verein-

barung wegen wechselseitiger Aufhebung des Abzugs-Rechts *

z^r

isehen den gesammten koniglich-Danischen und herzoglich-

Oldenburgischen Landen". Udtog paa Dansk hos Fogtm. VI. 1,

686-687, jevnf. sst. S. 718—719.
r *

• Convention ang. Afdragsrettens Ophævelse «• August.

mellem alle Kongen af . Danmarks Lande og

Hoistiftet Lubeck. Fredensborg 2. August 1776.
~ Bekjendtgjort paa Althinget 1792 og Rubrum (paa Tydsk)

indfort i Althingsb. s. A. Nr. 23, 10; ligeledes bekjendtgjort i

Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1792. Original-Aftryk hos

Schultz, hvis fuldstændige Titel er : „Vereinbarung wegen wech-

selseitiger Aufliebung des Abzugs-Rechts zwischen Seiner Ma-
jeståt des Konigs zu Dannemarks &c. gesammten Landen, und
dem Hochstifte Lubeck". — Dansk Rubr. hos Fogtm. VI. 1,

688 • jevnf. sst. S. 718—719. :

Declaration ang. Afdragsrettens Ophævelse 9. August.

mellem samtlige de kongelig -Danske og ch ur-

fyrstelig -Sachsiske Lande Khavn 9. August
1776*. — Bekjendtgjort paa Althinget 1792 og Rubrum

(paa Tydsk) trykt i Althingsb. s. A. Nr. 23, 1 1
j
ligeledes bekjendt-

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1792. — Original-

Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige Titel er:
tt
Declaration,

Wodurch die zwischen den sammtlichen kOniglich-Danischen und

Declaration 28. Januar 1824: Plak. I. Mai s. A. ' -

J see Declaration 7. August 1772.
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1776. churfiirstlich - S'åchsischen Lånden s. d. Copenhagen den 7.

' '^"-r August 1772 bios in Ansehung der Eingesessenen und Unter-
9. August.

tjlanen von Adel, geschehene Aufhebung des Abzugs - Rechts,

auf sammtliche Landes -Eingesessene und Unterthanen beider

Theile, ohne Unterschied des Standes oder der "Wiirde, erwei-

tert worden ist". — Ved Rentekammer-Promemoria 28. Decbr.

1776 til alle Stiftbefalingsmænd
,
Amtmænd, Grever og Fri-

herrer i Danmark og Norge, er denne Declaration bekjendt-

gjort, see Fogtm. VI. 1, 740.

29. August. Kongelig Resolution ang. Udforsel af frem-

med Rug til Island. Fredensborg 29. August

1776. — Toldkammeret havde tilladt at en Ladning Rug

paa 60 Læster fra Reval maatte indklareres til den islandske

og finmarkske Handel, og da Prisen paa den Tid paa Rug

var i Khavn over 13 Mk. pr. Tonde, indstilles, at Ladningen

gaaer frit ind, i Henhold til Octroyen 15. August 1763 § 4.

(Forestill. 21. August). — Vestindisk - Guineiske Rente- og

General-Toldkammers islandske, finmarkske &c. Forestillinger

og Resolutioner pro Annis 1775 og 1776, 23, Nr. 29.

Denne Kammerets Foranstaltning, hvorefter 60 Læ-

ster fremmed Rug til den islandske og finmarkske Ud-

redning ere blevne indforte til Kjbbenhavn, approbere

Vi allern.. ligesom og, at bemeldte Rug, ifdlge Octroyerne

af 45. August 1763, for Tolds Erlæggelse fritages. Fre-

densborg Slot den 29. August 1776.

5.«eptbr.. Kongelig Resolution ang. Landfoged-Boligen og

Capellet paa Vido. Fredensborg 5. Septbr. 1776.

— Landfoged Skule Magnusson havde ved Resol. 25. Febr.

1766 faaet 30 Rd. aarlig til Vedligeholdelse af sin Embeds-

bolig paa Vido; det samme scigte han om at faae for de tid-

ligere Aar, fra 1758, men dette nægtedes ham af Rentekam-

meret den 21. Mai 1768
5 desuagtet havde han dog beregnet

sig Godtgjorelsen fra 1758 til 1766 med 225 Rd. 90 lA Sk., og

anfbrte som Grund, deels at Huset paa Vido var bygget af

islandske Brudsteen, for en ringere Sum end Huset paa Bessa-

stad og Nes, deels at Amtmand Magnus Gislason havde for

den hele Tid erholdt det samme Belab. Ved Synsforretning

og Regninger beviste Landfogden endog at have anvendt paa
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Huset 960 Rd. 8 Sk. , hvilket dog Stiftamtmanden ansaae for \ 776.
hoit angivet. Fremdeles havde Landfogden ogsaa ved Ind- 5. Septbr.

hegning og Dyrkning forbedret Jorden paa Vidoe. — Han s«gte,—
fremdeles Refusion af de paa det opførte Capel der paa 6en
anvendte Bekostninger, som han regnede til 1060 Rd. , idet

han oplyste, at den ældre Kirke havde været saa forfalden

1752, at hele Tommeret i den blev kun vurderet til 1 Rd.;

han havde siden med Præstens Samtykke 1768 begyndt og

1774 ladet fuldende denne Kirkes Opfdrelse af islandske Brud-

steen efter indsendt Tegning. Stiftamtmanden bemærkede , at

en Kirke var vel ikke aldeles nbdvendig paa Vidde, men dog

havde Vidbes Capel ikke været mellem de i 1765 til Afskaf-

felse indstillede : Billighed ansaaes og at tale for Godtgjorelse,

som imidlertid af Stiftamtmanden ansattes til 673 Rd. (Fore-

still. 28. August). — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-

Toldkammers islandske, finmarkske &c. Forestillinger og Re-

solutioner pro Annis 1775 og 1776, 23, Nr. 81.

Vi ville, efter de heri forestille Omstændigheder

af kongelig Naade forunde Landfoged Magnussen, for

Aarene 1758 til 1765 iberegnet, den samme aarlige

Reparations- Hjelp, 30 Rd., som ham til hans beboende

Huus paa Vedbe er for Eftertiden bleven tilstaaet ved

Vores Resol. af 25. Februar 1
1766, og kan han saa-

ledes fritages for at tilsvare de i Regnskabet pro 1769

derfor til Udgift forte 225 Rd. 90 Sk. Kroner, hvorimod

alt det i Besiglelses-Forretningen som nagelfast i Huset

Anforte skal fremdeles som Inventarium derved forblive,

ligesom det ibvrigt skal paaligge Landfogden af yderste

flid at fortsætte de begyndte Forbedringer paa Gaar-

dens Jorder og Markens Indhegning. — Saa bevilge Vi

og allern., at de paa Vedoe Kirkes Opbyggelse anvendte

Bekostninger maa benævnte Landfoged godtgjbres, efter

den af Vores Stiftamtmand i Beregningen gjorte Rabat,

med 673 Rd., siden dette Capel er anseet fornedent at

fliaalte vedblive, og altsaa. ikke findes inddraget iblandt

de vedReskr. af 17. Maji 1765 afskaffede Capelier i Skal-

l

) saavel i Forestillingen som i Resolutionen anføres Datum

urigtigen u25. April".
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1776. bolts Stift; dog skal det derimod paaligge nærværende

T^eptbr"
^an(^°8 e^ °S håns Eftermænd i Embedet, paa ege'n

Bekostning at vedligeholde dette Vedoes "Capel, uden

at saadant i ringeste Maade maa falde til Byrde for

Vores Kasse. Fredensborg Slot den 5. Septbr. 1776 ^

i2. septbr. Kongelig Resolution ang. Surtarbrandsfj el-

denes Undersogelse. Fredensborg 12. Septbr.

1776". — I Forestill. 4. Septbr. beretter Toldkammeret,

efterat have modtaget adskillige Efterretninger om Beskaffen-

heden af den islandske Surterbrand
tt
og sammes Bekvemhed

saavel til Mellemtag paa Bygninger som til Smedekul", hvilket

ansaaes vigtigt i
<t
et Land, der har Mangel paa Skove og an-

det Brændsel (især saafremt den i en saadan Mængde kunde

udbrydes, at den næsten overalt i Landet forefindende Myre-

malm derved kunde tilberedes)" — anmodede Kammeret i

Aaret 1774 Bergværks-Directorium om at lade forfatte et For-

slag til Surterbrandens Undersogning , samt hvorledes den

i Island brugelige Udbrydningsmaade kunde forbedres. Land-

commissarierne kunde ikke undersoge disse Fjelde, efter deres

Instruct. § 12, da Commissionsstedet var paa Sbnderlandet,

men disse Fjelde laae deels langt derfra, deels utilgjængelige.

— Under 18. Febr. f. A. tilstillede Bergværks-Directoriet Kam-

meret en Betænkning fra Ober-Bergamtet i Norge, hvoraf er-

faredes, at ingen bestemte Forslag kunde gjbres „til Forbedring

i Islændernes Omgangsmaade" forinden „Surtarbrandens Lage

og Gange samt Bjergenes Dannelse og Beliggenhed, i det mindste

paa nogle Steder, vare af Bergkyndige tagne i Oiesyn og under-

søgte" 5 derhos foresloges at tt
en duelig Schachtstiger fra Kongs-

berg" blev sendt til Island til denne Undersogelse
,

og over-

drog Kammeret Directoriet at udvælge en bekvem Person i

# denne Hensigt. — Markscheider Ziener blev derpaa af Berg-

værks-Directoriet og Ober-Bergamtet antaget til dette Hverv med

1 Rd. daglig Diætpenge og Haab om Belbnning uved Berg-

') Denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Thodal,

samt Biskoppen i Skalholt og Landfogden i Island, ved

Toldkammer-Skrivelser 25. Januar 1777. Isl. Copieb. Lit*.

R, Nr. 673—675. '

x

see' Zieners Instruction 21. April 1775.
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værks-Directorio 1
' efter udviste Flid, hvorpaa lian i afv. A])ril 1776.

reiste fra Valloe Saltværk til Island, og ndd
tt
fragtfri Trans- 12. Septbr.

Port til og fra Island, samt Lofte om Erstatning af de til Skyd- -7

sei* paa- Reiser omkring i bemeldte Land medgaaende Bekost-

ninger'l, _ I November var Ziéner vendt tilbage til Kongs-
berg,

g indsendte en Beretning, som melder:

u l) At i Bjerget Stigahli'b findes Anviisninger til Surtar-

Dr<ind, som især norden i Fjeldet er tjenlig til Kul 5 men da

samme ikke falder uden % V« til '/a Lacht tyk
,
og Fjeldet

desuden er steilt og farligt at arbeide i formedelst de mange
tøse Stene3

som overalt bedækker Fjeldsiden", kunde ban ikke

tihaade ForsBg her, da det baade vilde blive kostbart, og man
heller ikke vidste hvor langt Surtarbranden gik ind i Fjeldet.

2)
{J Gronnehlids Fjeld findes 'ligeledes Surtarbrand i en

Strækning af 80 Lachter, dog kims af og til Og af 3 til 5

Tommers Tykkelse". Men da Fjeldet er steilt, Massen ikke

stor, og tilmed saa skjor, at den kun kan udbringes til Stykker

hblst 20 Tommer i Qvadrat, mener han at Forscig til Brydning

heller ikke her vilde betale sig. Men derimod mener han at

Forsag til bergmæssig Brydning .kunde gjores
t(
»ved den vestre

Ende af dette Fjeld, i en Dal kaldet Skarderdal", hvor der

skulde være opgravet «god og til Smedearbeide tjenlig Surtar-

brand". Der meente han at Transporten ikke vilde blive be-

kostelig, da Veien til Soen kun var Vs Miil og nogen-

ledes jævn , især om Vinteren. — 3) <t
I Straumneshlib har

han fundet god og til Brydning bekvem Surtarbrand paa
^egge Sider af Fjeldet, i nogle paa hinanden liggende tem-

meug tykke Lage, hvilken han derfor troer at fortjene nær-

niere Undersogelse ved oversendende Bergarbeidere
5 dog vilde

til Brydningen og Transporten behoves temmelig kostbare

Machiner, da Bjerget skal være omtrent 210 Lachter hoit og

Surterbranden ligger næsten midt i samme". — 4) ^Fjeldet

Skorar hænger sammen med og ligger paa den ostre Side af

næstforrige, skal og have samme Hoide. Ziener har deri

fundet Surtarbrand af lige Godhed og omtrent i lige Mængde
som i" hint, skjcmdt dens Gang falder her noget mere ustadig ;

han troer derfor det vilde være værd at lade dette Fjeld tillige

^d Straumneshlib ndiere undersoge og der med bergmæssig

prydning gjb're et Forscig, som dog vilde blive bekosteligt af

S'imnie Aarsag som ved Nr. 3 er meldt". — 5) I Sandvigs-

Fjeld ved Soen havde han fundet ligeledes Anviisninger til

ir. li. 24 f
*

/

;
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1776. Surtarbrand , men ubetydelig, og ubekvem til Brydning Kfor-

^— medeist Bjergets Steilhed og befrygtende Fjeldskred". — lov--

12. Septbi.
j-gj. ^un(]e biener ikke foretage Brydning af Surtarbranden,

deels fordi han ikke kunde medfdre Redskaber, deels fordi

han ikke kunde opholde sig saalænge som fornodent paa et-

hvert Sted, deels fordi han ikke kunde faae Arbeidere i Ho-

slettens Tid. — Ziener havde og berettet
((
om Myremalm, samt

visse Leer- og Stecnarter", som han havde forefundet, men
han havde ikke fundet noget af en Gehalt som lonnede Bryd-

ning eller Bearbcidelse
,

navnlig ikke Myremalmen. — Han
havde indgivet Forslag til Surtarbrandens bergmæssige Brydning

i de to Fjeld, hvor han meente at det lonnede Umagen, nemlig

i StraumneshKo og Skorar, men Kammeret meente uat saadant

Forstig, da samme vilde udkræve betydelige Bekostninger, vel

indtil videre vil være at udsætte ; hvorimod de herved .tilveje-

bragte Efterretninger i sin Tid, ved et anstillende Forsog,

kunde være i nærmere Erindring". — Men uagtet saaledes

Forstiget tildeels var mislykket, indstiller Kammeret, at Reisens

Omkostninger, 236 Rd. 76 Sk. , maa udbetales af Kongens

Kasse. — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers

islandske , finmarkske &c. Forestillinger og Resolutioner pro

Annis 1775 og 1776, 23, Nr. 32. r-r Indholdet af denne Reso-

lution og af Zieners Indberetning er trykt i Islandske Maa-

nedstidend. 3. Aarg. S. 128—133.

Vi approbere allern. den af Kammeret trufne For-

anstaltning til de islandske Surterbrandsfjeldes Under-

sogning, og bevilge, at de paa den udsendte Mark-

scheider Zieners Reise anvendte Bekostninger 236 Rd.

76 Sk. maae af Vores Casse udbetales. Fredensborg

Slot den 12. September 1776.

laseptbr. Kongelig Resolution ang. Olavii Reiser i Is-

land. Fredensborg 19. September 1776 1

.
—

I Forestill. 28. August bemærkes, at i Aaret 1770 var det Land-'

commissarierne paalagt, at erkyndige sig om Strandenes Be-

skaffenhed i Island, samt om de ode Pladser, der kunde være

bebyggelige,
tt
hvormed altsaa en Underscigning af Hornstran-

') kgl. Resol. 17. Marts 1777.
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dene, saavel som det sammesteds opdrivende Tommers Beskaf- - 4776.
fenhed, skjbndt ikke udtrykkelig anbefalet, stod i noie For- 19. Septbr.
bindelse". Men Commissionen fik ikke undersogt disse Punk-
ter, men havde kun indsendt nogle Efterretninger desangaaeude,

ligesom ogsaa Landfoged Magnusen havde indsendt Underret-
mng «°ni'saadant Drivtommers Beskaffenhed og Mængde",
hvorved Kammeret var bragt til at troe, uat heraf kunde paa
sme Steder, fornemmelig paa Langenæs, imellem Norder- og

Mule Sysseler, samt paa Hornstrandene ved Cap de Nord,

Strande- og Isefjords-Sysselér, tilveiebringes et ikke ubetyde-

ligt Qvantum af dette, til den i Island brugelige Husby^ning,

saavel som tildeels til Baadebyggerie
,

tjenlige Tommer". X)a

Kammeret ansaae dette af Vigtighed i et skovlost Land, antog

det i afvigte Foraar (1775) 4t
en islandsk Student, navnlig

Olaus Olavius , som dertil havde frembudet sig
,
og livis gode

oeconomiske Indsigter vare os ikke ubekjendte".- — Af hans

indsendte Relation lovede Kammeret sig megen Nytte, usaavel

1 Henseende til Havnenes Undersogelse som ode Gaardes Op-

tagelse, samt Drivtommerets Benyttelse- og Fiskeriers Anlæg
paa benævnte Steder". Det fandt ogsaa, .at saavel denne hans

Beretning som andre efter hans Hjemkomst til Kammeret ind-

givne oeconomiske Underretninger, viiste, uat man ikke kan

nægte ham det Vidnesbyrd, at han jo ved denne tJndérsbg-

nings-Reise har fyldestgjort Kammerets dermed hafte Hensig-

ter"
5 og da han forestillede, at han kun havde 49 Rd. i Behold

af de ham tilstaaede Penge, da han selv bekostede sin Skyds

til Soes og Lands, meente Kammeret at ham burde tilstaaes et

Tillæg af 51 Rd. istedenfor de ansogte 100 Rd., „hvorefter den

hele Reises Bekostning fblgelig vilde belobe tilsammen 300 Rd."

Kammeret var herved opmuntret til at sbge lignende Un-
derretninger indhentede saavel fra Osteriandet som fra de

nordligste Kanter af Nordlandet
,
og havde derfor paa forven-

tende Approbation atter i indeværende Aar udsendt Olavius,

uefter hans eget Tilbud, til disse ost- og nordostlige Kyster paa
begge Sider af Langenæsset, for der at anstille en lige Under-

stigning, saavel om Strandene som det der faldende Drivtom-

niers Beskafienhed, Indlobene, Landingerne, Fiskerierne, Be-

kvcnilied til ode Pladsers Optagelse, samt hvad andet, enten

1 Henseende til Næringsvejenes Udvidelse eller tie naturlige

fordeles Benyttelse kunde forefalde ham mærkværdigt, hvortil

han ligesom afvigte Aar af Kammeret er bleven instrueret, og
med de fornodne Ordres til Betjenterne og Indbyggerne for-

24*
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4776. synet". Som Diætpenge var ham tilstaaet 1 Rd. daglig
,

og

— lovet Douceur i Forhold til hans udvisende Flid, hvilken
Septbr.

x)ouceur Kammeret mener at burde blive noget storre end

forrige Aar, da denne Reise ånsaaes vidtlbftigere og bekoste- .

ligere, end. den forste. — Vestindisk- Guineiske Rente- og

General-Toldkammers islandske, finmarkske &c. Forestillinger

og Resolutioner pro Annis 1.775 og 1776, 23, Nr. 33; Islandske

Maanedstidend., 3. Aarg., S. 134 5 J. Erichsens „Forberedelse"

til Olavii Reise, S. cc.

Den af Vores Kammer foranstaltede Undersøgelse

af de nordligste, vestlige og ostlige Strande i Island

og det sammesteds faldende Drivetommer, bliver af Os

herved allern. approberet, samt derhos bevilget, saavel

at den Bekostning, 249 Rd., som paa Olavii i afvigte

Aar til bemeldte Kyst foretagne Reise er medgaaet,

maa af Vores Kasse udbetales, som og at ham des-

uden maa tilstaaes et Tillæg af 51 Rd. til de ham* for-

undte Diætpenge, og saaledes hertil ialt af Vores Kasse

udtælles 300 Rd. Iligemaade tillade Vi allern., at de

til benævnte Olavii Reise i nærværende Sommer paa

de nordostlige Kanter af Island udfordrende Omkost-

ninger, der formodes at belobe omtrent en lige Sum,

af Vores Kasse ligeledes maa bestrides, samt ham efter

Tilbagekomsten en med Reisens Beskaffenhe'd og hans

derved udvisende Flid passende Belbnning tillægges.

Fredensborg Slot den 49. September 1776.

Decbr. Admiralitets-Plakat ang. Forbud for Handels-

Skibe mod at l'ore Flag Ogl/impler tfi. m. Khavn

6. Decbr. 1776. — IMge kgl. Resol. 2. Decbr. s. A.,

som indskærper det i For. 11. Juli 1748 § l og 2 Qevnf.

For. 17. Febr. 1741) fastsatte Forbud, at ingen Couffardie-

Skippere af Kongens Undersaatter , eller som fiSre noget Skib

Kongens Undersaatter tilhorende, maa, enten til Soes under

Seil, eller til Ankers i H. Maj" eller fremmede Havne eller

Rhede, understaae sig at fore nogen Slags Flag, Vimpel,.

Vager, Gjiis, m. v. uden alene de i ovennævnte Lovbud til-

ladte, under Straf af 50 Rd. — Original-Aftryk paa et Halv-
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a,k i Folio. Qvart-Forr. for 1776, S. 291—292: Schou VI, 1776.
209-210.

Reskript til Rector og Professores ved Kjo- ll - Decbr.

benhavns Universitet, ang. Terminen for Paaske-

ostens Afholdelse. Christiansborg 11. Decbr.

1776. — Siell. Tegn. LXXXIX, 296* -297. Fogtm. VI.

1, 738.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Vi ére komne i Erfaring om: at samtlige protestantiske

Fyrster og Stænder udi Tydskland, i Betragtning af, at

Paaskefesten, efter den gregoriansko og forbedrede

Caiender, af hvilke den forste grunder sig paa cyclisk,

°g den sidste paa astronomisk Beregning, ikke i alle

Aar indfalder paa een og samme Sondag, skal have

laget den Beslutning : for Eftertiden at holde Paaske og

alle deraf stammende Fester paa samme Dage som de

Romerske-catholske i det tydske Rige, og saadant tjener

saavel (il at befordre Enighed og Overeensslemmehc i

ligegyldige Ting imellem de adskillige Religioners Be-

Kjendere, som og til al forebygge og hæve adskillige

Uleiliiiheder og Uordener, som de tvende forskjelligc

tieregningsmaader, der forhen have været i Brug, have

fort mejd sig
;
ligesom og Vores elskelig kjære Herr Far-

faders Fader, salig og hoilovlig Ihukommelse, udi Aaret

1 753 haver givet Corpori Evangelicorum i Tydskland

Porsikkring om, at ville for Eftertiden i sine Riger og

Lande holde Paaskefesten paa samme Tid, som Corpus

Evangelicorum i Tydskland: — saa give Vi eder her-

med (ilkjende, at Vi, efter den nu fra bemeldte Corpore

Evangelicorum til Os derom indkomne Begjering, allern.

have funden for godt, og hermed ville have anordnet,

al Paaskefesten herefter i Vore Riger og Lande skal

isættes og holdes paa de samme Dage, som de Romersk-
Calholske i det tydske Rige, og de protestantiske Fyr-

ster
g Stænder i Tydskland ansætte og holde den, og
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1776. de deraf dependerende Fester derefter fastsættes, hvil-

1 ve(l ^ e farlige Almanakkers og Calenderes Ud-

færdigelse have at iagttage, og en Exlract af denne

Vores Befaling bagefter i bemeldte Almanakker og Ga-

Jendere, ligesom i Henseende til de afskaffede Hellig-

dage og Markedernes Holdelse forholdes, at lade trykke.

Derefter I eder allerund. have at rette. Befalendes de.

Christiansborg Slot den 11. Decembr. 1776.

i

i6. Decbr. Specification over Handelens aarlige Gratifi-

Gationer til Embedsmændene og de Fattige i

Island [approberet af Over-Skattedirectionen i

Skrivelse til Toldkammeret 16. Decbr. 1776].

See under Toldkammer-Skrivelse 2. Juni 1777.

1777. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

18. Januar.
ar]g gfø jøders Bebyggelse. Kbavn 18. Januar

1777, — Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 662. - Bekjendtgjort

paa Althinget ved Stiftamtmand Thodals Brev af 26. Juli 1777,

trykt i s. A. Althingsbog Nr. XXX, 5, S. 45—47.

* Da B. K. Maj'8 allern. Hensigt ved Forordn, af 15.

April a. p. om ode Jorders Bebyggelse i Island alene

ganer derhen, at de bebygte Gaarders og Pladsers Tal

i Landet skal derved blive formeret, og det allsaa vilde

være aldeles stridigt imod Hensigten, naar allerede be-

bygte Gaarde eller Pladser skulde nedlægges for at

optage nye, ligesom og Forordningens hele Indhold

og Sammenhæng klarligen udviser, at saadant ikke

maa skee: saa vilde II r. Stiftamtm., i Anledning af den

herom af Nogle yllrede, og i Deres Skrivelse af 18.

Septbr. a. p. indberettede Formening, ei alene lade i

Landsthingsbogen offentlig bekjendlgjore i Kammerets

Navn, at saadan Formening aabenbarlig strider imod

Forordningens sande Mening og Oiemærke, men og

derhos -tillige anbefale Sysselmændene, at de, hver i

sit Syssel, betyde og indskjærpe Almuen det samme,
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°g altsaa, at de, som kunne med Grund gjore sig Haab

°m de for nye Gaarders og Pladsers Bebyggelse allern.

bevilgede Fordele, ere alene de, der optage og bebygge

saadanne saaledes, at ingen allerede optagen og be-

bygget Gaard eller Plads derved lægges ode. Vest-

indisk -Guineiske Rente- og General- Toldkammer den

'8- Januarii 1777.

Toldkammer- Circulaire til samtlige Syssel- is- Januar,

Mænd og Landfogden i Island, ang. aarlige Ind-

beretninger om Tilstanden i Landet, rå. v. Khavn

18. Januar 1777
1

. — IsL Copieb. Litr. R, Nr. 666.

Foruden de aarlige Underretninger, som der fra

Amtet maatfce blive requirerede om Sysselets Tilstand,

vedbliver Han desuden ligeledes derom at give Kam-
/

meret Efterretning, og dette saavel i Almindelighed, i

' Hensigt til Veirligets Beskaffenhed, som i Særdeleshed

i Hensigt til samtlige Næringsmidlers Fremgang Sommer
og Vinter, til Lands og Vands, samt Handelens Drift.

Iblandt Andet haver Han noie at agte paa og underrette

Kammeret om, hvad Forsøg Sysselets Indbyggere fore-

tage, og hvad Fremgang de gjore i Jordbrugets samt-

lige Dele, ifolge de sidst udgangne kongelige allern.

foranstaltninger, [samt hvorledes det har sig med Faare-

sygen, og deriblandt hvorvidt de syge Faars Udrydning

i Sysselet hvert Aar er bragt, hvorvidt ny Besætning

e r anskaffet isteden, og hvorledes den lykkes ', samt

endelig hvorvidt Meelmalineen sammesteds vinder no»en

Fremgang, og hvad der agtes tjenligst til dens bedste

befordring. Vestindisk- Guineiske Rente- og General-

mer den 18. Januarii 1777.

Toldk. Circul. 5. Marts 1778.
2

3 Ordene fra [ kun i Brevene til Sysselmændene i Mule,

Skaptefelds, Bardestrands og Isefjords Sysseler.
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1777. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

-li!^!!;ang. Præmier for Jorddyrkning. Kfiayn 25.

Jaiiliar 1777 1

.
— Isl. Copieb. Litr. R, Nr. 672. -

Uddrag.

— [Ifolge Stiftamtmandens Anbefalinger bestemmes : 1) at

Bonden Nikolas Haldorsson paa Stora-Holm faaer til Gjærde-

sætning omkring Tunet en Slæde, og tilsiges Præmie ved fort-

sat Drift
5 2) at Klosterholder Vidalin sendes en Plov

5 3) at

Provst Stephan Thorleifsson sendes nogle Frosorter, som han

havde begjært, samt noget islandsk eller færoesk Byg, saavidt

samme maatte haves i Forraad
5 4) at Bonden Erlendur Sig-

urosson af Sperdli i Rangarv. Syssel, som Præmie for hans

Driftighed ved de syge Faars Udryddelse og det vilde Korns

Benyttelse, erholder 20 Rd. Species, som Stiftamtm. enten paa

Landsthinget eller ved en anden hoitideljg Leilighed vilde lade

ham levere, paa en Maade, som kunde ventes at blive til Op-

muntring baade for ham og Andre
; 5) at Bonden Ole Nielsen

fra Sielland, som havde begyndt med Agerdyrkningen paa

Brattsholt i Arnes Syssel, erholder 15 Rd. Courant i Præmie

for dette og et lignende Belob for fblgende Aar
?

samt loves

Mere i Tiden , naar han udretter noget mere -Betydeligt]. —
Og da samtlige forbemeldte og andre til Jordbrugels

Opmuntring udgivende Præmier, saavel som de til ad-

skillige derhen horende Redskabers samt Frosorters An-

skaffelse medgåaende Omkostninger besbrges af Ren-

. lerne af de i den kgl. Zahl-Casse beroende Meelbbder,

saa vilde Hi*. Stiftamtm. til sin Tid behage at indsende

de af Bonden Ole Nielsen for de ham herved i 5 Aar
•

tillagte 45 Rd. erholdende Qvilteringer
,

paa det disse

' Penge kunne derefter besbrges Jordebogs-Cassen re-

funderede, da det forstaåer sig selv, al Udgiften imid-

lertid passerer Landfogden tilOmdrag i hans Regnskaber,

mod fir. Stiftamtm. 8 Qvilteringer. — [Fremdeles sendes

20 Rd. Species som Præmie for Provsten i Vestre -Sk aptafells

Syssel, Jon Steingrimsson, for Forbedringer paa Gaarden Fell

i Myrdal, samt for Hjelpsomhed mod Almuen, især i Sygdoms-

tilfælde]. — Vestihd.-Guineiske Rente- og General:Told-

kammer den 25. Januarii 1777.

') kgl. Resol. 10. Febr. 1777.
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Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 1777.

°å Amtmand Stephensen, ang. Leveattester for ITfa^
Pensionister. < Khavn 8. Februar 1777. —
^ekjendtgjort paa Althinget 1777 ved Thodals og Stephensens
Brev af 28. Juli s. A.

,
trykt i Altlnngsbogen Nr. xxx, 3,

S
- Isi. Copieb. Litr. R, Nr. 700.

I Anledning af den af Hiv Stiftamtm. i Skrivelse

a ^ 31. August forr. Aar gjorde Forestilling, ang. Attesta-

honcn paa Pensionisternes Qvitteringer , anmodes Hr.

Stjfiamtm. og Hr. Amtm. herved at ville foranstalte be-

kendtgjort i Landsthings-Aclen, at Alle i Island, som
have Pensioner af kongelige Casserj hvad en(en de have

haft samme længe eller kort, maa være efterdågs til-

'

tænkte, inden deres Qvitteringer præsenteres Landfog-

den til Udbetaling, at lade dem forsyne med deres

Attest, at de endnu ere i Live og udi de Vilkaar, un-

^.er hvilke saadanne Pensioner ere blevne dem allern.

accorderede
, *da de i vidric Fald ikke kunne vente

ensionerne udbetalte. Veslindisk-Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 8. Februarii 4 777 ^

Kongelig Resolutron ang. de i Island gjorte 1(>. Fet>r

Forsog til Agerdyrkning, Faarerogt, Reensdyrhold
m - v. Christiansborg 10. Februar 1777. —
I Fr?restuling 1. Februar beretter Toldkammeret om forskjellige
For.sog

til Islands Opkomst : 1) om Korndyrkningen, at

^

l0s
Stiftamtm. Thodal havde den i 1775 ikke været fuldt saa

oi°dii

SOm l?74? fonneilelst T°rkc '» 1776 h8stede han 1 Séptbr.
air %g, samt norsk Himmelbyg og Havre, bedre end

en og fuld]iommcn godt til Udsæd, han ventede at erholde

jr °S fandt i det Hele, at den anden Generation af
rn 1 Island er bedre end den forste. — Sysselmand Magnus

Korn

S °"n
"

S
'

haVde 1775 aVkt
-

Tcle Byg5 d ~
t VildC

vom blev af enkelte Mænd i Rangarv. Syssel dyrket med
Held, og vi ste sig at være et godt Værn mod Sandflugt. —

9 s
*
D

' Skrivelse til Landfogden af samme Indhold. IsL
Copieb. Litr. R, Nr . 703.
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1777. 2) Havre dy rknin gen- var nu bleven næsten almindelig paa

10. Febr. Sonderlandet ; Stiftamtm. havde 1776 frembragt nogle Hundrede

Kaalstokke, og Bonderne meldte sig villigen efter Fro* ;
Syssel-

mand Jon Jonsson i Rangarvalla Syssel 'og flere Bonder der i

Sysselet havde anlagt Haver, ligeledes Flere i Arnes, Guldbr.

og Dala Sysseler, og Provst Stephan Thorleifsson i Norder

Syssel. Sysselmand Magnus Ketilsson dyrkede Kummen, som

aldrig slog Feil. Af, Potetes havde Stiftamtm. 1776 avlet IS'/a.

Tde, hvoriblandt 1 Knold veiede 17 'A og en anden 15 Lod

;

2 nedlagte Stykker havde frembragt en Afgrode af 4 og 5 Vi

Punds Vægt. Flere Mænd havde avlet fra 'A til 2 Tdr. De en-

gelske middelmaadige Potetes fandt Stiftamtm. især tjenlige

til Udsæd. Sysselmand Magnus Ketilsson tilbod i en trykt

Bekjendtgjorelse alle sine Naboer Potetes gratis til Udsæd. —
3) Til Træplantning vare flere Forsog gjorte i det Smaae,

men uden Held, dog ansaae Stiftamtm. Plantning af Fyr og

Gran for uikke umulig, ved Flid og Omhyggelighed". — 4) Om
Jordbruget overhovedet anfores, at det er i Opkomst, og

nogle Exempler derpaa anfores. — 5J Med Hensyn til Fa ar e-

r og ten haver Toldkammeret ladet bekjendtgjore adskillige

Forskrifter om Faarehuse, Valg af Bukke m. v. En af Thor-

oddi fra Sverige sendt Afhandling om Faarerogt var sendt Stift-

amtmanden, og af denne overdraget Sysselmand Magnus Ketils-

son til Bearbeidelse, tillige med en af Baron Hastfer forhen

paa Islandsk udgiven Afhandling, hvorefter den bnskedes trykt

paa offentlig Bekostning. — 6) Ang. R een s dy ren c s Opelsk-

ning anfores, at Stiftamtm. havde for 5 Aars Tid siden ladet

fra Norge overforc nogle Reensdyr , som nu vare 6 i Tallet,

nemlig 4 Hanner og 2 Hunner. Da disse Dyr saaledes kunde

nære sig i Landet, og Sysselmanden Thorstein Magnusson i

Rangarvalla Syssel samt Stiftamtmanden havde bnsket flere af

dem,, havde Kammeret henvendt sig til Amtmand Fjeldsted i

Finmarken
,
og denne havde 25 Stkr. i Beredskab til Afsen-

delse, deraf 18 Hunner, som forcslaaes overfbrte for kongelig

Regning. — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkam-

mers uIsl., Finmarkske, Færo. og- Grbnl. Forestillinger og Re-

solutioner pro 1777 og 1778", 24, Nr. 1 ; J. Eriehsens ^Forbe-

redelse" til Olavii Reise, S. xxvn, xxxix, lxxxix-xc, xciv.

Vi approbere allern. indbemeldte Foranstaltninger,

som Kammeret har føjet til Jordbrugets Forbedring,

samt Ager- og Havedyrknings - Forsogene i Island, og
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ville Vi, at Stiftamtmanden sammesteds, saavel som de
• •

ovrige heri nævnte Embedsmænd, og Andre, der ved

særdeles Flid og Iver i at forfremme Islands Vel og

Opkomst have udmærket sig, skal tilkjendegives Vores

landsfaderlige Naade og Velbehag. — Saa tillade Vi

°8, saavel at den foreslagne Afhandling om Faarerogten

tøaa i sin Tid i det islandske Bogtrykkene trykkes paa

Vores Casses Bekostning, og derefter gratis uddeles;

som og, at alle paa de fra Finmarken til Island over-

bringende .Reensdyrs Indkjbb, Fodring og Oversendelse

tøedgaaende Omkostninger ligeledes af Vores Casse

tøaa bestrides. Christiansborg Slot den 10. Februarii

Reskript til Kjøbenhavns Magistrat, ang. 12
-
Febr -

Trantotiders Justering. Christiansborg 12. Febr.

1777. — SieU. Tegn. LXX^IX, 364b-365 ; Rubrum hos
'

^°gtm. VI. 2, 7$ Reskriptet er bekjendtgjort ved Raadstue-

^lakat 19. Marts 1777 (Original-Aftryk paa et Halvark ; Qvart-

^V. for 1777, S. 338-339; Schou VI, 232-233). J. Erich-

Sei*s „Forberedelse" til Olavii R!eise, S. cxvu.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Som Os
a ^ el fra Vores Vestindisk-Guineiske Rente- og General-

^°Idkammer til Vores Danske Cancellie afladte Fro-

^^moria. med derhos fulgte Skrivelser, saavel fra Vores

ker -Skatte Direction, som fra den grønlandske, fin-
N

.

Inarkske og færoeske Handels-Direction, er bleven aller-

u n(.lerd. refereret: at det, for ikke at confundere Tran-

P r,serne i Vore Riser o«: Lande med udenlandske, ved
et

for^kjellig Tdndemaal , hvorved let kunde lides et

etydeligt Tab, vil være fornodent, i Henseende til nu

°rehavonde Anlæg til indenlandsk Urans Afsælning til

fremmede Steder, at alle Trantbnder ved Vore samtlige

) ^entie Resol. er communiceret Stiftamtmand Thodal ved
T°Wk. Skriv. 15. Marts 1777. hh Copieb. Litr. S, Nr. 62.
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4777. Handeler paa Vore Lande Island, Finmarken, Færoe og

TT^rr^ 'Gronland efterdaas inclrelles paa i 20 istedenfor 136
12. Febr. ° 1

Polter, men at Stadens Justeermester undslaaer sig for

al justere de fornodne Maale-Tonder lil bemeldte Is-

land, Finmarken, Gronland og Færoe, paa Grund: at

en Trantonde efter Forordningen om Maal og Vægt er

ansat for 136 Potter: — saa eive Vi eder hermed til-

kjende, at Vi, efter slige Omstændigheder, allern. ville

have bevilget, at de Tonder, som herefter bruges til

Tran ved bemeldte Handeler, maa ansættes paa 120

Potter, paa hvilket Maal Justeerkammeret haver at ju-

stere de dertil fornodne Tonder. Ligeledes ville Vi og

allern., at de Tonder, paa hvilke Brændeviin overfbres

her fra Staden til Island, Finmarken og Færoe, og som

pleie at bruges tij at fore Tran paa tilbage, ikke maa

justeres paa andet Maal end 120 til 122 Potter;; dbg

skal samtlige saadanne Tonder saaledes mærkes, at de

fra andre paa 136 Potter kan kjendes. Derefter I eder

allerund. have at rette, og Vedkommende Sligt til Efter-

retning at tilkjendegive. Befalendes &c. Christians-

borg Slot den 12. Februarii 1777 1
.

i?. Febr. Kongelig Resolution ang. Saltværket paa

Reykjanes i lsafjorris Syssel, m. v. Christians-

borg 17. Februar 1777". — I Toldkammerets Fore-

stilling 8. Februar anfores de ved Saltværket gjorte Indretnin-

ger, og angives efter Regnskabet Saltvirkningen for 1775 til

ialt 160 Tdr., samt fra 1. Jan. til 13. Juni 1776 til 115 Tdr.

2 Skpr, hvorved dog bemærkes, at Arbeiderne tildeels havde

været beskjæftigede med Opforelse af Bygninger ved Værket. —
Der foresloges nu af Inspecteuren og Kunstmester Walter nye

Indretninger, som ifélge Calcule skulde bringe Værket til at

Gjenpart af dette Reskr. er af Cancelliet communieeret det

Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammer ved

Skrivelse 5. April 1777. Cancell. Brevb. 1777, Nr. 491,

S. 471—472. .

) kgl. Resol. 30. April 1778.
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•

give 750 Rd. reent Overskud aarlig, men Kammeret fraraadede 1777.
at gaae ind derpaa forend man fik ndiere Underretninger og 17. Febr.

betænkninger, især fra Over-Bergamtet. — Endvidere frem-
*ægges Walters og Usiers Beretning om Situationen ved Reyk-
holar l

? med Charter, hvoraf Resultatet var, at uIndseilingen til

det Sted, hvor de varme Kilder her befindes, skal en 10 å

1500 Favne i Sydvest fra Vigen holde i Flodtiden 5 til 12 Favne

^nd, men især en god Havn findes ved Flatb, 5 Mile S. V.
**a Reykhole. Hovedkilden Krablandi, med 5 andre derved

ft^rbeliggende , skal have overflødig Vand, og give Leilighed

tu en Kummes Anbringelse, hvori 24 Stkr. Saltpander kunde
nedsættes, som i et 30 Al. langt Huus maatte indsluttes. Ved
ln(lmurede Render kunde det varme Vand herfra afledes til

ei* anden Kumme, hvor atter 16 Kogepander og 2 Torkepan-

Uér'kunde indrettes. Fremdeles kunde over andre paa Kortet

betegnede Kilder 16, 6, 20, 12, 8, og paa 2 Steder 10 Pander,

anbringes. For at frembringe de til Bygningerne behovende

Steen, som ved Berg-Arbeidere af Klipper maatte udhugges og
spi'ænges, skulde forst en Mose gjores befarelig, sa'mt trende

Steenvogne og 4 å 6 Steenslæder, . tillige med fornødne Heste,

a^skafies. En Muur og Dæmning skulde opfores, til at samle

^vandet". Ved de 124 Kogepander, som der kunde anbrin-

ges, mentes at kunne virkes maanedlig 125 Tdr. Salt. — Der
var i 1774 allerede foreslaaet, at Kongen skulde tilbytte sig

barden Reykjarfjord, hvor Reykjanes-Saltværk stod, af 30

5un<Jr, Dyrhed og vurderet til 280 Rd. — Éierne vare og
VlUige til Mageskiftet, nemlig : 1) Enken Gubrun porbardottir

af de 20 Hdr. mod Jorden Aubkula, 48 Hdr. i Dyrhed, Godt-

Sjorelse af den eventuelle Forskjel i Husenes Værdie paa begge

Gaarde efter lovlig Besigtelse, samt 4 Rd. i Flytnings-Omkost-

ninger; 2) [>6>br Arason, Eier af 4 Hdr., mod Jorden Birnu-
8tHbir, 6 Hdr. i Dyrhed, og 3) Sysselmand Jon Arnorsson,

%r af de bvrige 6 Hdr., mod 50 Rd. Croner eller 'Reykja-
n$sset med 3 Rd. aarlig Godtgjorelse for Saltværkets Grund,
•^ef oplystes, at Gaarden Reykjarfjbrbr gav hbiere Landskyld
°£ havde flere Herligheder end begge de Jorder, som foresloges

S^'rie til Bytte, og foreslaaes tillige, at Forpagteren af de kgl.

Dreier maatte erholde Godtgjorelse for den ved Mageskiftet

*°i'anledigede Afgang i Reveniierne. Sluttelig anbefales In-
8
pecteivren, Sysselmand Arnorsson, til et omsbgt Gagetillæg af

_
m ^^^^^^^

*

Instruction Marts 1776.
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1777.

17. Febr.

25 Rd. aarlig. — Vestindisk - Guineiske Rente- og General-

Toldkammers islandske &c. Forestillinger og Resolutioner pro

17*77—1778, 24. Nr. 2j jevnf. J. Erichsens „Forberedelse" til

Olavii Reise, S. clxxiii.

.Vi have med særdeles Velbehag ladet Os foredrage

Saltvirkningens Fremgang paa Reikenæs, og approbere

allern. Kammercis Foranstaltninger og allerund. Betænk-

ninger, saavel i Henseende til bemeldte Reikenæs, som

Reikhole i Bardestrands Syssel; thi ville Vi: I) at de

foreslagne nye Indretninger ved Værket paa Reikenæs,

ligesom det ommeldte nye Anlæg paa Reikhole, for

indeværende Aar maa udsættes, indlil Vores Kammer

derom har indhentet de foreslagne videre fornbdne

Oplysninger. — ' at de overblevne Malerialier af de

tvende paa Reikenæs nedbrudte Kogehuse maa anven-

des til et Vaaningshuus for Arbeiderne ved Sallværket

sammesteds, samt at det forlangte Inventarium, Kalk og

Tjære, saavel som og den ommeldte Steen -Slæde og

den fornbdne Baad, maa anskaffes og oversendes.

—

Det foreslagne Mageskifte og Kjbb, m. v., i Henseende

til Bondegaarden Reikefjord, finder i alle Maader lige-

ledes Vores allern. Bifald, saa at Enken Gudrun Thor>

derdotler maa overlades Vores nu lilhbrende Jord Aud-

kula i Isefjords Syssel, samt 4 Rd. Species til Flytnings-

Omkostninger; Thorder Aresen overdrages Vores Jord

Byrnustad i bemeldte Syssel, og Sysselmanden Arnoi"

sen udbetales 50 Rd. Croner, imod at de hver for sig

aldeles afstaae deres Andele i bemeldte Gaard Reik^'

fjord, hvorunder dog Thorder Aresen ei skal være for-

bunden til at aflevere med sin Andeel de Ve Qvilde,

som ellers skulde fblge samme. Og maa ForpagtercI1

af Isefjords .lorder, hvorunder Audkula og Byrnuslæd

ere indbegrebne, til Erstatning for det han da ved disse

.lorders Fraskillelse taber, foruden den sædvanlige Godt-

gjbrelse Ha af Afgiften, endvidere i, de 10 fbrste Aar

efter Mageskiftet, saafremt han Forpagtningen vedbliver,

ligelede^ nyde godtgjort den bvrige Trediepart, fblgelig
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i bemeldte 40 Aar den fulde Afgift af disse Jorder.— 1776.

Endelig bevilge Vi og allern., at, naar Gaarden ^e^e~"i7^p^r

(i°'*d saaledes er kommen i Vores Eie, maa den over-

lades Sysselmanden Arnorsen til Beboelse og Brug,

lmod at han deraf svarer den ved Jordebogen fastsatte

aarlige Afgift; ligesom Vi og af særdeles kongelig Naade
ei alene tillægge ham fra dette Aars Begyndelse for

hans Inspection ved Saltværket 25 Rd. aarlig til hans

havende Lon, men ville endog give ham Haab om, at

nyde i Tiden, naar Værket videre udvides, til Præmie

°g Opmuntring for hans dermed visende Flid, efter Om-

stændighederne visse Procenlo af det Qvantum Salt,

som da virkes. Christiansborg Slot den 17. Februarii

1777 *

Toldkammer - Skrivelse til Sysselmand Jon 22. Pebr.

Arnorsson i Isafjords Syssel, ang. Ålenmaalets

Anvendelse i Island. Khavn 22. Februar 1777.
^- Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 18. — Uddrag.

l Henseende til det i Hans Skrivelse af 9. Septbr.

f- A. befrygtede Tab for Forpagtere, Præster o. FL,

idet disse maa lade sig maale til med den korte is-

landske Al em, og maa igjen maale ud lil Handelen med
den lange danske, meldes herved lil Oplysning, at,

som det ved Handelen anordnede Alenmaal er efter

^axten aldeles uvedkommende det Alenmaal, som bru-

') Resolutionen er ved Toldk. Skriv, 15. Marts 1777 (Isl.

Copieb. Litr. S, Nr. 68) meddeclt Sysselmand Jon Arnors-

son, med Ordre at besorge Skj ilder paa Gaarden Reykj år-

fjord udstedte og thinglyste paa Althinget, overtage bem*8

Gaard efter lovlig Besigtelse, og siden erlægge Afgift deraf,

tcdog at Godtgjorelsen for Næsset maa fra den Tid opho're".

Uddrag meddeelt Landfogden ved Skriv. s. D. (Copieb.

sst. Nr. 69) samt ligeledes Stiftamtmanden, hvormed og

sendes Gjenpart og Uddrag af de anforte Skrivelser (Co- •

• pieb. 8st. Nr. 61).
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4777. ges til jorddrottelige Rettigheders Udregning og.ind-

^"^""7"" byrdes Handel i Landet, saa kan der og af Forskiellen
22 Febr. J

;
° J

paa begge Slags, eller det enes Reduction til det andet,

ei entstaae noget Tab, da man veed, at denne Forskjel

er netop 10 pCt., hvoraf ei kan tages FeilA —
Vestindisk-Guineiske Rente og General-Toldkammer d.

22, Februarii 1777.

i. Marts. Toldkammer-Circulaire til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand O. Stephensen, ang. Brilgsj order

for Handelens Betjente ilsland. Khavn 1. -Afarts

1777". — Ish Copieb. Litr. S, Nr. 21.

Da det agtes at ville blive særdeles nyttigt, om

Handelens Kjobmænd og Betjente, som efter den ved

samme nu foretagne nye Indretning blive alle for Efter-

tiden bosiddende i Landet, kunde faae nogen Jord til

Dyrkning og Beboelse, da saadant ei alene kunde tjene

dertil, at forbemeldte Folk med desto større Bekvemhed

kunde leve i Landet, men og, at muligen deres Exem-

pler i Jordbrugels DvHt endog kunde geraade Landets

ovrige Indbyggere til Opmuntring og Veiviisning til

sammes Forbedring: saa er det at vi, saavel i saadan

Anledning som efter derom skedde Anmodning af den

kgl. islandske, finm. og færo. Handels Direction i Skri-

velse af 4. Januarii d. A. , ville herved have Hr. Stift-

amtm. og Hr. Amtm. anmodet, ligesom vi og have

givet saavel Landfogdeu som samtlige Sysselmænd pei'

Circulaires saadant lilkjendej at de paa bedste Maade

vilde være de af Kjbbmændene eller Handelens andre

Betjente, som maalle forlange noget saadant Jordbrug, l>e "

'

. hjelpelige til at kunne erholde samme paa beleilige og i Nær-

heden af Handelsstederne beliggende Steder; og skulde

l

) det Udeladte angaaer Anker over Taxtens Priis paa Klip-

fisk.

O Rentek. Skriv. 31. Januar 1784.
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der i alt Fald ikke kunne allesteds erholdes Fæste paa

sådanne Gaarde eller Pladser, som alt ere optagne og

dyrkede, skulde man dog formene, at der let ville i

Nærheden af Handelsslederne blive at finde en eller

ai*dcn endnu udyrket Landstrækning, som kunde paa
billige Vilkaar overlades dem til Optagelse og Dyrkning,
Slden man endog gjor sig det Haab, at disse Betjente

v, "e, i Hensigt til Landbrugets Forbedring, anvende mere
Flid end den menige Mand blandt Islands Indbyggere,

allerhelst da de efter Befindende og deres herudi ud-

Vjsende Flid kunde tillige vente passelige Opmuntringer,

uge med andre Jordbrugende. Vestindisk -Guineiske

Rente- 02; General-Toldkammer den 1. Martii I777 1
.

Toldkammer - Circulaire til samtlige Syssel- i- Marts,

wiiend * Island, ang. Handels-Restancernes Con-

trol og Contrabogers Indforelse, m. v. Khavn

1. MartS 1777. — Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 23.

For at kunne forebygge for Fremtiden den hidtil paa

adskillige Steder indlobne Uleilighed ved Restance-Exa-

tninationen, idet Kjbbmændene paa endeel af de Havne

i Island, hvor flere end eet Syssels Indbyggere drive

Handel, have indrettet Rullerne ikke sysselviis, men

under eet for det hele Handels-District, er det ved Cor-

J'espondence imellem Kammeret og den isl. finm. og

fero. Handels Direction saaledes blevet afhandlet, at

Kjbbmændene paa de Havne, hvor flere end eet Syssels

Indbyggere handle, skulle efterdags opgive hver Syssel-

mand de Restancer især, som hore til hans Syssel, og

ifald endda nogen Mand fra et andet Syssel under Exa-

'ninalionen skulde befindes at staae paa Rullen, anteg-

l

) s. D. er udgaaet ligelydende Circulaire til samtlige Syssel-

mænd og Landfogden. Copieb. sst. Nr. 22. — Commu-

nication til Handels-Directionen s. D. Copieb. sst. Nr. 38,

ir. b.
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4777. nes dette til Observation for Vedkommende. 1 Henseende

.""TT^T til Rullerne observeres ellers, at Restancerne examineres
1. Marts. •

f

saaledes, som de findes paa Rullen paa den Tid den

blev udsled
,
og hvad der ved Examinalionen maatte

anmeldes at være siden betalt, annoteres alene ved

Examinalionen i en å parte Rubrik og opsummeres for

hvert Thingsted. — Og da det bliver foranstaltet fra

Handelens Side, at hver Mand fra 1778 af bliver for-

synet med Contrabog, saa haver Hr. Sysselm. fra det

Aar af ved Restancernes aarlige Examinalion at paa-

fordre Contrabogerne og conferere samme med Rullerne,

samt tegne saavel derudi, som paa den udfærdigende

examinerede Reslance-Liste, at de begge saaledes ere

efterseele og med hinanden confererede, ligesom og

disse Contraboger blive til Observation ved vedkom-

mende Skifter, for derefter, i Tilfælde af Dødsfald, at

paasee, hvad Handelsgjeld den kgl. Cassa hos Enhver

har tilgode til lovlig Udlæg. Veslindisk-Guineiske Rente-

og General-Toldkammer den 1. Martii 4777 1
.

i7. Marts. Kongelig Resolution ang. Olavii Reiser i Is-

land. Christiansborg den 17. Marts 1777-. —
I Toldkammerets Forestilling 8. Marts berettes, at Olavius hav tie

indgivet til Kammeret Beretning om hansReise i det nordcist-

lige Island i Sommeren 1776, hvorved Kammeret finder sig
»

•

vel fornbiet og anseer Reisens Oiemeed at være fyldestgjort;

det indstiller derfor til Bevilgelse de i denne Anledning for-

nødne Udgifter, og tillige, at Olavii gjorte Tilbud, om paa

lignende Maade at undersøge og give Beretning om Nordlan-

det 1 Island, fra Hiisavik til Steingrimsfjorden, modtages, og haifl

') dette Circulaire afgik ikke til Landfogden. "Ved Told-

kammerets Skrivelse af s. D. er Gjenpart af Circulairet

tilstillet Stiftamtmand Thodal og Amtmand Stephensen.

Isl. Copieb. sst. Nr. 24. — Skrivelse til Sysselmanden i

Dala Syssel særskilt om denne Gjenstand i Copieb. sst.

Nr. 29. •

3
) kgl. Jlesol. 4. Mai 1778.



Kgl. Resol. ang. Olavii Reiser. 387

tilstaaes 2 Rd. daglig i Diæter paa denne Tour. — Vestindisk- \ 777.
Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske &c. Fore- -

stillinger og Resolutioner pro 1777-1778, 24, Nr. 6; J.Erichsens
17

'
Marts -

»Forberedelse" til Olavii Reise, S. cc$ Instructionen til denne

Reise angives som ligelydende med den af 22. Mai 1776, kun
at de ham til Undersøgelse opgivne Havne vare: Flato' paa

Skjalfandafjorden, Oefjord, Grimsbe og Siglufjord.

Ligesom Vi allern. bevilge, at Studenten Olavio maa,

for hans i afvigte Aar fuldendte Reise paa de nordostlige'

Kanter af Island, godtgjores de ham lovede Diætpenge,

1 Ud. daglig, som for 144 Dage belbbe sig. lil 144 Rd.,

saavel som og de anslagne. Reise-Omkoslninger 91 Rd.,

og én Douceur af 200 Rd., ialt 435 Rd.: saa approbere

Vi og Kammerets Forslag om en ny Reise at foranstalte

ved bemeldte Olavium til Strækningen mellem Busevig

og Steingrimsfjorden
,

og maa ham paa denne Reise

ligeledes af Vores Kasse, imod at han selv besbrger

Reisens Omkostninger, tillægges i Diætpenge 2 Rdlr.

daglig, samt efter v Tilbagekomsten en efter lians an-

vendte Flid proportioneret Douceur.. Christiansborg Slot

den 17. Martii 1777 V

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thoda], 22. Marts.

a»g. Strandingstilfældei Khavn 22. Marts 1777.

— Kammeret bemærker, i Anledning af Anke over en Syssel-

mands Fremgangsmaade ved et paa Solskjær under Snæfellsnes

Syssel i Aaret 1774 indtruffet Strandingstilfælde af en neder-

landsk Hukkert : at den paagjeklende Sysselmand „ikke kan,

etter Loven og Forordn, af 21. Marts 1705, saavidt det af

Laugthings-Acterne maatte erfares, at den i sin

T.id er bleven publiceret i Island, fritages for at for-

skafTe edelig Forhor og Vidnesbyrd over den hele Omgang"
med bemeldte strandede Hukkert. Isl. Copieb. Litr. S,

Nr. 89.

') Communication til Olavius d. 29. Marts 1777 (Isl. Copieb.

Litr. S, Nr. 100), samt til Finance-Collegium s. D. (Co-

pieb. sst. Nr. 99);

25*
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4777. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger i

24. Marts.
Anledning af Faare - Pesten. CÉnstiansbprg 24.

MartS 1777. — I Toldkammerets Forestilling 15. Marts

fremstilles efter Thodals medfulgte Indberetning Faarepestens

Gang, og i de derimod trufne Foranstaltninger, samt ligeledes

Forholdene med Uddelingen af de ved kgl. Resolution 8. Mai

1775 skjenkede Hjelp til friske Faars Anskaffelse. I Anledning

af Uddelingen af denne Hjelp opstod Spbrgsmaal om, hvorvidt

under det i Resol. 8. Mai nævnte „Skatternes Belbb" skulde

forstaaes Gjaftold og Tiende, hvilket .blev paastaaet fra Dala

Syssel, hvor Godtgjbrelsen efter Skatten alene vilde belabe til

50 Rd., men med Gjaftold og Tiende iberegnet til 16:1 Rd.

47 Sk. — Toldkammeret giver den sidste Fortolkning Med-

hold. — Kammeret beretter fremdeles Resultatet afdeForsbg,

som Sysselmændene David Scheving og Jon Jakobsson havde

gjort med Hensyn til
" Klipning af Faarene, og deres bedre

Fodring om Vinteren. Sidstnævnte havde faaet dobbelt saa

megen Uld, som ogsaa lod sig bedre forarbeide, mere Kjfld

og Talg, dobbelt saa megen Melk som tilforn af flere Faar,

og langt stbrre og federe Lam. Den eneste Vanskelighed er

den, at de klippede Faar ikke trives paa Græsning om Vinte-

ren, men maa holdes med Foder. I Anledning heraf foreslaaer

og Kammeret at gaae forsigtigen tilværks i at paadrive denne

Sag. — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers

Islandske &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1777—1778, 24,

Nr. 8; J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. LXXXVI,

LXXXIX, XCII.

i

Vi have med særdeles Velbehag ladet Os foredrage

den i afvigte Aar i Island gjorte Fremgang med de

syge Faars Udrydning, og de udryddede Dislricters Be-

sætning med friske, samt især Stiftamtmand Thodals i

denne Sag fbiede Foranstaltninger, og tillade Vi allern.:

\) at under de i Vores Resol. af 8. Maji 1 4775 nævnte

Skatler, efter hvis Belbb den de uformuende Indbyg-

gere i de Districter i Island, hvor Faare-Udrydning

) I Originalen staaer her urigtig 7. Mai, ligesom i Indstil-

lingen ; i selve Forestillingen derimod anføres Datum to

Gange rigtigen, 8. Mai.
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er skeet, bevilgede Hjelp skal beregnes, tillige maa ^ 777.

forstaaes den saa kaldte Gjaflold og Tiende, og dennes
^""^iir^

Belob folgelig, tillige med den egentlige Skats, godt-

S^jores alle ,de Districter i Island, hvor Udrydning enten

er skeet, eller herefter skeer, til Hjelp til friske Faars

indkjob. — 2) at det indtil videre maa have sit For-

blivende ved de af Yores Kammer og Stiftamtmand

Thodal fbiede Foranstaltninger til Faareavlens og Faare-

fogtens Forbedring, og Indforselen af Faareklipningen

derimod komme an paa yderligere Forsog, og derved

forhvervende nærmere Erfarenhed. Christiansborg Slot

den 24. Marta 1777 1
.

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 2
-
April.

Besigtelse af de kongelige Godser i Skaptafells

Syssel. Christiansborg den 2. April 1777% —
dorske Tegn. XLI, 53b - 54. •

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Udi Skri-

velse til Vores Danske Cancellie har Vores Vestindisk-

Guineiske Rente- og General -Toldkammer andraget, at

du dertil har indberettet, hvorledes adskillige Vanske-

ligheder ere mbdte dig i at faae duelige og uinteres-

serede Besigtelses- og Vurderingsmænd til en af -

bemeldte Kammer, efter Vores Befaling, foranstaltet

Besigtelse over Tlfykkebay og Kirkebay Klosters God-

ser, samtFloye- [rett. Flogu-] Jorder i Skaptefells Syssels

') Communication af denne Resolutions 1. Pos*t til Syssekn.

Magnus Ketilsson i Toldk. Skriv. 5. April 1777 (Isl. Copieb.

Litr. S, Nr. 114) ; samt af hele Resolutionen til Stiftamtm.

Thodal ligeledes ved Skriv. 5. April (Copieb. sst. Nr. 113),

hvori foreslaaes med Hensyn til Faareklipningens Indfø-

relse, at den paabegyndes samtidigen med Anskaffelsen af

de friske Faar efter Pesten, og foretages den forste Gang

sildig om Efterhosten og siden aarlig ved St. Hansdags

Tider. .

j1 >:fe

*3 jevnf. kgl. Resol. 28. April 1777.

I
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1777. Vesterpart paa Vort Land Island, (il derefter at be-

stemme den rette Afgift, som disse .lordegodser, efter

deres nærværende Beskaffenhed, burde svare til Vores

Cassa, helst da der til den allerede i Aaret 1775 i denne

Henseende foretagne Forretning, hvilken dog ikke fand-

tes at være saa efterretlig, at den kunde nedlægges til

Vores allern Approbation, ikke kunde udbringes, endog

fra et langt bortliggende Thinglaug, mere end 4 saa-

danne Mænd, til hvilke desaarsag, for at faae det i Lo-

ven anbefalede Antal, maalte inden Thingsognet lages

tvende andre, som vare interesserede, hvorfore du,

saavel af denne. Aarsag, som og tillige for at lette Om-

kostningerne , har indstilt, om det maalte tillades dig

at indskrænke Antallet af disse Bcsiglelsesmænd alene

til tvende, samt at disse maatte tages af Rangervalle
i

Syssel: — Thi give Vi dig hermed lilkjende, at Vi, efter

slige Omstændigheder, og da ingen Uinteresserede til

denne Besigtelses-Forrelning skal være at faae i Skapte-

fells Syssel, hvor Godserne ligge, allern. have bevilget,

at der til samme maa bruges Udenherreds -Mænd , af

Rangevalle eller et andet Syssel; derhos ville Vi og, at

det, for at spare Bekostningerne, maa være nok med

at tage tvende saadanne Besiglelsesmænd. Derefter du

dig allerund. haver at rette. Befalendes <&c. Christians-

borg Slot den ?. April 1777.

9. Aprii. Toldkammer - Skrivelse til Sysselmanden i

Bardastrands Syssel, David Scheving, ang. An-

læg af et Handelssted paa Flato. Khavn 9. April

1777. — Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 117.

Som vi i Anledning af Hr. Sysselmandens Skrivelse

til os af 16. Septembr. f. A. og dermed fulgte Oplysnin-

ger have ved den kgl. islandske, finmarkske og færoeske

Handels Direction bragt det dertil, at der i dette Foraar

bliver af Directionen foiet fornoden Anstalt til et Anlæg

til Handel og Fiskevirkning paa Flato: saa bliver Hr.



Toldk. Skriv. ang. Handels-Anlæg paa Flato. 391

Sysselm. i den Anledning herved beordret, at han nu 1777.

paa alle muliae Maader efter sit Lofte befordrer dette"""TT^V
ai 9. April.
Anlægs ordentlige Indretning, og deriblandt i Særdeles-

hed soger at formaae saavel Præsten paa Oen, som de

ovrige Indbyggere, til at de paa bedste Maade assistere

°g gaae tilhaande, saavel til Skibets Udlosning og Va-

rernes bedste Conservalion, som oe til Handelshusets

skyndigste Opforelse, ligesom og Hr. Sysselm. besørger

afhandlet og fastsat ved en ordentlig Contract eller

Judicial-Forretning, at Handelen mod billig aarlig Afgift

erholder fornoden Plads, saavel (il Bygninger som og

lil Fiskevirkning. Endelig foier han saadan en Anstalt,

at de bedste Lodser, som kunne faaes fra Oddbjoras-

skjær eller andre nærliggende Fiskevære, maatte saavel

uu som for Fremtiden være i Beredskab saasnart Skibet

nærmer sig, for da at anvise samme den bedste og

sikkreste Indseiling til Havnen. Vestindisk- Guineiske

• Rente- og General-Toldkammer den 9. April 1777.

Toldkammer-Skrivelse til ^Stiftamtmand Thodal, 12. April,

ang. Control med Indbetalinger til Landfogden.

Khavn 12. April 1777. - lsl. Copieb. Litr. s, Nr. 123.

— Uddrag.
'

. . . De foranstaltede Specificationer 1 over de aar-

lige Betalinger haaber man at ville rigtigen indkomme,

naar den af Herr Stiftamtm. foranstaltede Publication

derom forst bliver ret bekjendt, ligesom Hr. Stiftamtm.

°g derefter, saavidt fornbdent befindes, kan tilholde

Vedkommende at indkomme med samme. Veslindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammer den \% April

1777.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho- 12. April.

dal, ang. Vielsebreve samt Oversættelse af Akter

l

) see Toldk. Skriv. 2. Marts 1776.
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AWi og Testamenter m. v. Khavn 12. April 1777.
12, April. Concept i Cancell. Breve 1777, Nr. 550 (ikke indfort i

Brevbogen).

P. M. I Anledning af Herr Stiftbefalingsm. under

16. Septbr. afv Aar indkommen Pro-Memoria, hvorudi

meldes, at det i Henseende til Vielsebreve der i Is- !

land har været brugt, at dertil i Forveien er given

Tilladelse, mod Forpligt at sbge og med næstkommende

Skibe forevise kongelig Bevilling, hvilket Hr. Stiftbefa-

lingsm. og saaledes har vedbleven, og endskjondt Hr.

Stiftbefalingsm. ikke veed noget Misbrug dermed at

have indlobel, men ikke heller at dertil haver været

nogen speciel Tilladelse, haver Hr. Stiftbefalingsm. ind-

stillet^ om De ikke med Blanqueller til saadanne Bevil-

linger maatte blive forsynet; — thi har man derpaa i

tjenstl. Gjensvar skullet formelde, at man holder for
x

bedst, at det hermed fremdeles som hidtil forbliver

derved, at Hr. Stiftbefalingsm. udgiver Attest og Tilla-

delse til dem, som maatte forlange deslige Vielsebreve,

imod at de betaler Bekostningen, tolv Rigsdaler dansk.

Courant, og ligeledes til dem, som maatte forlange saa-

danne Bevillinger gratis, naar Hr. Stiftbefalingsm. fandt,

at de vare saa fattige, at de ikke kunde betale, da Hr.

Stiftbefalingsm. aarlig med Skibene behager at aende

Remisse for de betalte, og tillige en Designation paa

Vedkommendes Navne, og fra hvad Sted de ere, over

begge Dele, hvorefter De igjen med Skibene skal blive

tilstillet Vielsebrevene i behorig Form. — Hvad ellers

den ommeldte Tilladelse angaaer, som gratis er udgi-

ven til Studiosus Gudmundur Sigurdsson og Ingebjorg

Wernhardsdaalier , da er ingen Ansbgning derom fra

ham indlbben, men Vielsebrevet fblger alligevel herhos.

— Tovrigt, og da det er skeed, al saavel Akter i Delin-,

quentsager, som og Testamenter, ere indsendte i det

islandske Sprog, som her haves Ondt for at faae trans-

laterede og oversatte paa Dansk, maatte man tjenstl.

have Hr. Stiftbefalingsm. anmodet, at ville foranstalte

!
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deslige Akter og Testamenter translaterede og oversatte 1777.

12. April.

paa Dansk, for end de oversendes, og Translationen,

som af Oversætteren maatt'e verificeres, lade medfolge,

^gesom De og ville foranstalte, at 4 Rd. 24 Sk., som
paa en eftér Deres Skrivelse af 22. Julii 4775 indsendte

tøelinquenl-Akt og Dom over Gudrun Paulsdaatter, dens

Oversættelse fra det islandske i det danske Sprog, er

her bekostet og udgivet, igjen enten af Justitz-Cassens

Intrader i Island, eller af Sagefalds Intraderne samme-

steds vorder. refunderet, og hertil til Efterhost remitte-

rede, alt efter den herom med det kongelige Rente-

kammer i Forveien forte Correspondence. Caneelliet

den 12. April 4777.,

Toldkammer - Skrivelse til Stiftamtmand Tho- 19
-
APriL

dal og Amtmand Stephensen, ang. Vragretten.

Khavn 19. April 1777. — Isi. Copieb. Litr. s, Nr.

143. - uddrag.

Efter at have yttret, at en ny Anordning for Island,

Strandrettigheden vedkommende, maatte ansees nodvendig, og

ønsket Afskrifter af alle dertil horende ældre Anordninger,
samt en Betænkning om Sagen i det hele, udarbeidet efter

Overlæg med Laugm. og andre Embedsmænd, vedbliver Kam-
feret: — Vi ere ellers enige med Hr. Stiftamim" Be-

tænkning, saavel at Sysselmændene, paa Grund af Sage-

faldets Forpagtning, ikke kunne ansees berettigede til

Strandrettighed paa forpagtede kongelige Godser, eller

til Drivehval paa andre Grunde, uden maaskee i Hen-
Sl8t til at paasee vedbbrlig Riglighed aflagt for Harpu-

nerens Part, naar denne ikke melder sig efter, lovlig

^oclamation. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-
T°ldkammer den 49. April 1777.

Kongelig Resolution ang. Fisketienden og 21.

Kirke-Regnskabet paa Vestmannoerne. Christi-

ansborg 21. April 1777
1
. - I Forest. 12. April beret-

April

kgl ResoL 19. Juni 1783
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4 777. ter Toldkammeret, at Præsterne Gudmund Hognason og Bene-

21. April, dikt Jonsson paa Vestmannbeme androge paa, at deres egent-

« — lige Indkomster bestode i
l

/s til hver af dem af Fisketienden paa

6erne, som i nogle Aar paa Grund af mindre fordeelagtigt

Fiskerie havde været ringe ; de bede derfor om, at Kongen vil

skjænke dem en vis aarlig Indkomst, som de anslaae til 60

Rd. Croner til hver, mod at de renoncere paa den hidtil hafte

Andeel i Fisketienden. De havde velbenefic. Gaarde, hvorpaa de

boede, men hvis Afgift ikke engang dækkede Omkostningerne for

deres Vedligeholdelse. Ogsaa have de faaet Andeel i de 1756

til fattige Præster tilstaaede 200 Rd., men denne Andeel har

kun eengang naaet 5 Rd., men ellers i Almindelighed været

1—4 Rd. Biskoppen erklærede, at deres Indkomst af Fisketi-

enden har i Aaret 1736 været 38 Rd. og 1727 40 Rd., men

at den i slette Aar er meget ringere, hvorfor han foreslaaer at

Kongen tager Tienden og tillægger • Præsterne aarlig hver 30

—40 Rd., eller og at dem maatte tillægges den xk Deel, som

nu oppebåres for kongelig Regning (i Handelskassen} men

for havde tilhbrt Kirken til Præsternes Underholdning og «blot

ved en Feiltagelse og uden Ret derfra var afdraget" ; han me-

ner ogsaa, at det vilde være hensigtsmæssigt at love Præsterne

Befordring paa Fastlandet efter 10 Aars Tjeneste paa Oerne.

Stiftamtm. var tvivlsom om hvilke af disse Alternativer han

skulde erklære sig for. Kamm. bemærker, at det ansaae det

nbdvendigt at Præsternes Kaar bleve forbedrede, da det var

oplyst, at hver af bemeldte Tiende i Aaret 1773 ikke har

belebet sig til 6, 1774 ikke til 5 og 1775 og 76 ikke til 2

. Vætter, men det holdt betænkeligt at tilraade en vis Lbn for

dem af Kongens Kasse. Derimod anbefalede Kammeret, at

Kongen skulde renoncere paa sin hidtil hafte V3. Handels-Di-

rectionen yttrcde, at Tienden vel havde været ringe i nogle

Aar, men kunde ventes at stige, og da deraf efter Octroyen

svaredes aarlig Afgift, kunde den ikke opgives uden Vederlag.

Paa Kammerets Forlangende opgjordes derefter en Beregning

for 1764 til 1776, som viser at dens Middelbelbb var 45 Rd.

63A Sk. — Anledn. til disse Tienders Overdrag fra dens fbrste

Bestemmelse var efter Biskoppens Erklæring saaledes': Indtil

Aar 1526 havde Kirken hele Tienden til Præsternes. Underhold-

ning. I dette Aar brændte Skalholt Domkirke
5

Biskop Og-

jevnf. Finn. Joh. Hist. Eccl. Island. II, 523; IV, 225-226.

1
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mund .tog da '/j af Tienden paa Vestmannoerne til Domkir- 4777.
kens Gjenopbyggelse, ligesom ogsaa menes at have været taget 21. April.
ft'a (le andre Kirker i Stiftet, men fra disse klin indtil Dom- s-rf^v^->

birken var færdig, hvorimod Biskoppen beholdt den for Vest-

mannfies Vedkommende, hvilket saa meget lettere kunde skee,

som han paa den Tid skal' have været Ombudsmand for St.

Michaels Kloster i Bergen og Forvalter paa Vestmannoerne,

8om da- tilharte dette Kloster. Saalcdes blev derefter bemeldte

U af Fisketienden inddraget under Kronen med (ivrige Klo-

stergodser og Bispetiender. Da nu Præsterne siden Reformatio-

nen, da de fik Tilladelse til at være gifte, fik Anvisning paa

Kirketienden til Underholdning, og vilde her i andre Tilfælde

ganske vist have erholdt den hele, blev Tabet .middelbart

deres. — Med Hensyn til Kirkens Regnskabs Administration

fandtes en betydelig Uorden. Saaledes var en Jord, Bylustaoir,

Kirken frakommen, og menes at være udskiftet til andre Jor-

der, uden at man engang kan paavise hvor bemeldte Jord har

været. I Hensyn hertil indstiller Kammeret til Approbation et
'

af Biskoppen med fælles Overlæg med Stiftamtmand Thodal

forfattet Reglement for Præsternes -og Kirkens Indkomster, samt

de Sidstes Administration, hvilket Reglement meldes at være

forfattet overeensstemmende med de gamle Fundationer, og

efter nciie indhentet Kundskab om Alt derhen horende. —
Vestind. - Guin. Rente- og General - Toldkammers islandske,

nnrn. &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1777 — 1778,

Da Fisketienden paa Vestmannoe i de sidste Aa-

ringer har været saa ringe, at Præsterne paa bemeldte

Oe have lidt Mangel for nodvendig Udkomme, saa ville

*i af kongelig Naade forunde bemeldte Præster i 6

Aar den Va af samme Tiende, som nu oppebæres for

Vores Regning; hvorimod den island-finmarkske og

feroiske Ilande! imidlertid aarlig af Vores Kasse maa

§°dtgjores 45 Rd. Men naar bemeldte 6 Aar ere forbi,

haver Kammeret at indkomme med nærmere allerund.

forestilling, om dette Beneficium endnu længere skal

v^dvare, eller og Præsterne lillægges en vis aarlig

Adkomst, imod at de afstaae deres Andeel af Tienden.

Hvad angaaer en bedre Orden i Kirke-Regnskabet paa .

Unævnte Vestmannoe for Eftertiden at fastsætte, da

r
• * . » *^
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1777. tillade Vi, at Kammeret ved Correspondence med Vort

^rT^T" danske Cancellie maa foranledige, at et nyt Reelement
21. April. • j p

for Kirkens og Præsiernes Indkomster sammesteds, ef-

ter Biskop Jonsens i Overeensslemmelse med de gamle

Fundationer gjorte Forslag, bliver udfærdiget og Os til

allern. Autorisalion forelagt 1
. Christiansborg Slot den

24. April 1777 s
.

'

2i. Aprii. Kongelig Resolution ang. Fritagelse for La-

Stepenge for kongel. Handels- og Fiske-Skibe.

Christiansborg 21. April 1777a
. — i Anledning af

Andragende fra Handels -Directionen igjennem den kongelige

Over-Skatte-Direction. Toldkammeret bemærker, at for de i

Toldrullen befalede Lastepenge ere fritagne de paa Gronland

og paa Hvalfiskefangst udredte og derfra kommende Skibe, selv

dengang denne Fart var i Privates Hænder, ligeledes de Skibe,

som gaae paa Cabliau-Fangst i aaben So, saa længe disse ei

bruges til andre Reiser ; derimod have de til Island, Finmar-

ken og Færoe hensendte og derfra kommende Skibe aldrig

haft denne Frihed. Kammeret har iovrigt Intet imod denne

Frihed, saa længe den omtalte Fart var for kongelig Regning

(Forest. 12. April). Vestindisk-Guineiske Rente- og General-

Toldkammerets Islandske &c. Forestillinger og Resolutioner

pro 1777—1778, 24, Nr. 10. — Denne Resol. er bekjendtgjort

ved Toldk.-Circulaire til alle Toldere i Danmark, dat. 6. og

13. Mai 1779, Fogtm. VI. 2, 42.

Vi ville allern., at saa længe den Island-Fin mark-

og Færfliske Handel drives for Vores egen Regning,

maae alle de bemeldte Handel selv lilhorende, og saa-

') Reskr. 25. Marts 1778.

2
) Denne Resol. er communiceret Cancelliet, Stiftamtmand

Thodal og Biskop Finnur Jonsson samt endelig Handels-

Directionen ved Toldk. Skrivelser 3. Mai 1777 (Isl. Copieb.

Litr. S, Nr. 169—171),- i Skrivelsen til Stiftamtmanden og

Biskoppen bestemmes, at Præsterne skulle oppebære Fi-

sketienden fra den Tid, som den kgl. Resolution der paa

Oen publiceres.

3
) kgl. Resol. 26. Januar 1778.
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vel til Fiskefangstens som Handelens Drift brugende 1777.

Skibe være befriede for Lastepenge at svare; men
^i^priP

skulde i Fremtiden denne Handel enten ganske eller

tildeels af Os til Andre blive overdraget, da ophorer

denne Frihed for Privates Skibe, ligesom den ei heller

nu skal have Sted i Henseende til befragtede Skibe,

saavidt saadanne skulde behoves. Christiansborg Slot

den 21. April 1777.

• V *
" * s£K * -

Kongelig Resolution ang. Inddrivelse af Chir-
21 April -

Urgemes L6n. Christiansborg 21. April 1777 K

— Da de Chirurgerne i Island ved Reskr. 20. Juni 1766 til-

lagte Indtægter kun med stor Vanskelighed kunde af Chirur-

gerne selv indfordres, havde Chirurgus Hallgr. Bachmann sbgt

.om, at Landfogden maatte beordres til at indcassere disse

Afgifter hos Vedkommende, og paa hvert Althing udbetale

dem samlede til Chirurgus, hvilket Stiftamtmanden anbefaler

og Toldkammeret Intet har imod (Forest. 12. April). — Vest-

indisk - Guineiske Rente- og General - Toldkammers Islandske

• &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1777— 1778, 24, Nr. 11.

Publiceret paa Althinget 1777 ved Stiftamtmand Thodals Be-

kjendtgjcirelse, der er trykt i Althingsbogen s. A. Nr. xxx.

4, S. 44—45. Erichsens
t
,Forberedelse" til Olavii Reise, S. CLX.

Da ind bemeldte de fire islandske Chirurgis tillagte

kontingenter i sig selv ere virkelige publique Contribu-

"oner, saa tillade Vi allern., at samme herefter af Ved-

kommende maa erlægges til Landfogden, som igjen paa
Althinget udbetaler samme til Enhver især, og ligeledes

besorger de derved existerende Restancer paa samme
Maade som de kongelige, ved prompte Execution, saa-
tedes som i Forordn, af 15, April ! 776 tindes anordnet,
mddrevne;

g skulle disse Restancer af Landfogden i

hans aflæggende Jordebogs-Regnskab aarlig til Observa-
tl0u anfores, dog maatte det skee indenfor Linién, og
ud°n at blandes imellem Restancerne af Afgifterne, som

*) Toldk. Skriv. 15. April 1780.

»
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4777. svares til Vores Casse. Christiansborg Slot den %\.

26. April. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang. Falkefangstens

Indretning. Kjobenhavn 26. April 1777 2
.
—

Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 144.

Ved her udi indsluttet at communicere Herr Stift-

amtmand og Herr Amtmand en Udskrift af et fra Hs.

Excell. Hr. Geheime-Conferenceraad og Ober-Jægerme-

ster v. Gram til Kammeret indsendt Forslag af 19.

hujus a
, betræflende en forbedret Indretning ved Falke-

' fangsten for den følgende Tid. [ville vi herved tjenst-

ligst have] anmodet Hr. Stiftamtm. og Hr. Amlm. beha-

gelig at ville i Overeensstemmelse med samme foie

alle i saadan Henseende fornoden befindende Anstalter.

Vestindisk - Guineiske Rente- og General - Toldkammer

den 26. April 1777.

*) Ved Toldk. Skriv. 26. April 1777 (Isl. Copieb. Litr. S,

Nr. 146) til Stiftamtmand Thodal meddeles ham denne

Resolution til Bekjendtgj oreise for Vedkommende, samt-

lige Chirurgis, og befales ligeledes at foranstalte,
4<
at Re-

solutionen vorder inden Althinget publiceret og til alle an-

dre Paagjældendes Underretning i de trykte Lavthings-

Acter indført". — Ligeledes Communication med fornoden

Ordre til Landfogden s. D. (Copieb. sst. Nr. 147).

*) Toldk. Skriv. 24. Febr. 1778.

*) i den nævnte Skrivelse fra Ober-Jægermester Gram frem-

sættes og anbefales Falkoneermester Verhuvens Forslag 1

Kat der, for at desflere hvide og halvhvide Falker kunde

bekommes fra Island, hvilke især forlanges af de udenr

landske Puissancer, maatte udi Isefjords Syssel (i hvilket,

saavel som udi Sneefjelds og Bardestrands Sysseler, de

fleste af dette Slags Falker forhen ere blevne fangede)

antages een Falkefænger, der tillige maatte have Tilladelse

at fange 4 å 6 graae Falke, og paa det at der kuns i alt

blev 10 Falkefængere, maatte ingen i den afg. Falkefæn-

ger Skule Paulsens Sted udi Guldbringe Syssel antage«;
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Toldkammer - Circulaire til Sysselmændene i 1777.

Island, ang. Indbetalingen af de kongelige Afgifter, ^jv^
Kliavn 26. April 1777. — Isl. Copieb. Litr. s,

Nr. 153.

Som det, for at forebygge den Hazard, som de

kongelige Afgifter have hidindtil været underkastede i

Island, ved at blive igjennem lange og farlige Veie

transporterede til Sbnderlandet, er blevet af Landfogden

foreslaaet, og af Kammeret bifaldet, saa er det og af

den kongelige islandske, finm. og færb. Handels-Dircc-

tion samtykt, at benævnte Afgifters Belbb' maatte mod-

tages og igjen assigneres af de af Handelens Kjbbmænd,

i hvis Disfricter Syslerne og Forpagtningerne ligge, tij.

Udbetaling alene af Holmens Handel, efter de derfor

af hver af de andre Handelens Kjbbmænd udgivende

Beverser, da Directionen haver tillige lovet at ville for-

anstalte, at det fornbdne Pehgehelbb skal findes ved

sidstbemeldle HandeF, (il deraf at udbetale forbemeidte

Assignationer. Dog bliver det herved Alle og Enhver,

som haver slige Afgifter at erlægge, alvorligen forbudet,

ei at understaae sig at forlange af Kjbbrnændene nogen

saadanne -Anvisninger for end deres . Belbb forud er

, blevet indlagt i Handelen, hvilket Alt vi, til Hr. Syssel-

mandens fornbdne Underretning og Bekjendtgjbrelse for

Vedkommende udi hans Syssel, ville herved have givet

ligeledes, naar Falkefængerne ved Dbden afgaae, maatte

Amtm. ikke have Myndighed til at give Nogen Privilegium

paa at fange, inden Modtagelsen afKamm". dertil erholdende

nærmere Ordre, paa det der altid "kunde beskikkes en

Falkefænger udi det Syssel, hvor de fleste hvide Falker

falde. Ibvrigt maatte enhver Falkefænger være forbunden

til (at) fange 1 å 2 Talker eller Han-Falker, hvilke ere

nieest begj ærlige hos Fremmede". Dette Forslag finder

Ober-Jægermesteren tjenligt og indstiller til Kammerets

Godtbefindende og nærmere Foranstaltning. (Isl. Journ.

3
, Nr. 450).
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4777. Ham tilkjende. Veslindisk-Guineiske Rente- og General-

26^rilT ToIdkammer den 26, AP ril ,7771
-

28. Aprii. Kongelig Resolution ang. Besigtelse af det

kongelige Jordegods i Skaptafells Syssel. Chri-

stiansborg 28. April 1777. — I Forestilling 19. April

beretter Toldkammeret, at den ifblge kongelig Resol. 5. April

1774 foretagne Besigtigelse over Kirkjubæ og Itykkvabæ Klo-

sters Godser samt Flbgu-Jorder, ved Laugmand Bjorn Markus-

son og Landfoged Skule Magnusson samt 6 Laugrettesmænd,

var fuldstændig mislykket, hvorfor Kammeret havde forlangt

af Stiftamtmanden Forslag til en ny Besigtigelse. Denne fore-

slog Vice-Laugmand Magnus Olafsson og adjungeret Syssel-

mand i Rangarvalla Syssel Jon Jonsson til Synsmænd, og

* meente at de kunde nbies med den samme Betaling begge

som Landfogden alene fik 1769 (neml. 126 Rd. for Forret-

ningen, der varede 25 Dage). Synsmænd mente Stiftamtm.

maatte tages af et andet Syssel, og dem betales i det mindste

48 Sk. daglig hver, men 2 Synsmænd mentes at være nok.

Kammeret fo'reslaaer at overlade Ud/'orelsen i det Hele til

Stiftamtmanden, saavel som og Bestemmelsen af Salairerne,

kun med Ordre at lade fblge de i 1774 fastsatte Regler. —
Tillige indberettes, at da J>ykkvabæ Kloster blev ledigt 1775

ved Thorlak Thorlacii Dbd, og Forpagtningen af samme Klo-

ster opbudt paa Althinget, erholdtes intet Bud, og paa Althin-

get 1776 bod Sysselmand Lydur Gudmundsson og Bonden

Magnus Andresson 5 Rd. Fæste og 121 Rd. Specie i aarlig

Afgift, men med Betingelse, at Afgifterne paa de enkelte Jor-

der indtil videre blive -de samme som 1769; derimod var Klo-

sterets Afgift for og for 1755 aarlig 160 Rd., indtil Kbtlugja's

Udbrud, da den sank ned til 60 og senere kun steg til 80 Rd.

— Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers is-

landske &c. Forestillinger og Resolutioner, pro 1777—1778,

24, Nr. .13.

Vi approbere allern. Kammerets Forslag, samt de

') dette Circulaire er afgaaet til alle Sysselmænd, med Und-

tagelse af dem i Borgarfjords, Guldbringe, Arnes og Ran-

garvalja Sysseler ; Communication til Stiftamtmand Tho dal

og Amtmand Stephensen, Landfogden og Handels-Direc

tionen, s. D., Copieb. sst. Nr. 154— 156.
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allerede folede Foranstaltninger til en ny Besiglelses- J777.

Forretning at tage over Tykkebay's og Kirkebay's Klo- 28. April,

steres, samt Floge .lorders Godser i Island, og ligesom

Vi ved et Reskript gjénnem Vort Danske Cancellie 1 have

allern. bevilget, at (il denne Forretning maa lages tvende

Besigtelses-Mænd fra et andet Syssel, saa tillade Vi og,

at Vores Stiftamtmand Thodal ei alene maa fastsætte,

hvad disse tvende Besigtelses-Mænd daglig maa lillægges,

men at han og maa accordere med de af ham fore-

slagne Besigtelses-Gommissarier, Vice-Laugmand Magnus

Olafsen .og adjungeret Sysselmand Jon Jonsson, eller

om Nocen af disse skulde ved modende Tilfælde blive

hindret fra at foretage og fuldfbre Forretningen, da med

Andre, som han maalte ansee for bekvemme til saadan

forretning, om det dem tillæggende Salarium, alt saa

billigt som muligt, hvilke, tillige med andre paa denne

Besigtelses - Forretning medgaaende Omkostninger, af

vores Kasse maa udbetales. Og ville Vi, at denne

Besigtelses - Forretning , naar den tillige med vedfoiet

Ligning over Bondernes fastsættende Afgifter, paa den
1 Aaret 4774 foreskrevne Maade er affattet, skal tillige

med Stiftamtmandens medfolgende Eraglning til Kam-
feret indsendes, og Os derfra under allerund. Fore-

stilling forelægges. — Til Forpagtning maa Tyehebay's

Kloster overlades til Sysselmand Lyder Gudmundsen

°S Magnus Andreson, som de der ved Opbydelsen paa

SHlstledet Aars Landslhing have været hoistbydende,
f°r 5 Rd. Fæste og 121 Rd. Specie i aarlig Forpagt-
n*ngs-Afgift

,
og paa de Vilkaar, hvorefter bemeldte

Kloster dem under benævnte Opbydelse er tilslaget.

Christiansborg Slot den 28. April 177?-.

Reskr. 2. April 1777.
2

) Ved Toldk. Skriv. 3. Mai 1777 (IsL Copieb. Litr. S, Nr.

163) communiceres Stiftamtmand Thodal ovenanførte Re-
solution, med Ordre til at foranstalte det Forntklne

;
lige-

ly 26
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«

^77. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Laugrettesmændenes og Overrets - Assessorernes

Antal Og Lfin. Christiansborg 30. April 1777.
— Publiceret paa Althinget 1778 og trykt i Althingsbogen s.

A. Nr. ii. Norske Tegn. XLI, 70b—71 ;
Fogtm. VI. 2, 31—32.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

du, i den Anledning, at Sysselmændene paa Vort Land

Island, som udnævnes til Assessores i Oberretten der
*v

paa Landet, have ansbgt at maatte hver nyde 2 Rd.

daglig af Justits - Cassen, saalænge Oberrets- Sagerne

varer, da de desformedelst maa være nogle Uger fra

deres Hjem, og derved, foraarsages baade Besværlighed

og Omkostninger: har du, . udi herover indhentet Er-

klæring, som tillige med Ansogningen er bleven Os re-

fereret, allerund. forestillet, at det var meget at bnske,

at Oberretten kunde sættes paa en ordentligere Fod,

og Assessorerne lonnes, men at det ikke sees at kan

skee af Juslils-Cassen, da dens hele Beholdning ikkuns

er 437 Rd., og det, som af Indtægten aarlig oplægges,

ikke kan belbbe hbiere end til nogle og tredive Rigs-

daler; hvorimod du har foreslaaet, til dens Udaifters

Indskrænkelse, at Halvdelen af de 10 til Laugthings-

retten bestemte Laugreltesmænd kunde afskaffes, hvor-

ved sparedes 30 Rd., foruden de aarlig oplæggende

30 a 35 Rd., saa og Notarii i Oberretten, hans hele

Lbn, 30 Rd., at henlægges paa Tugthus-Cassen, saa

længe den det kunde taale, og Delinquenternes Tal ikke

meget forbgedes, hvilket tilsammen udgjbr 95 Rd., og

naar da Assessorernes Antal blev nedsat fra 12 til 7

å 8, og hver af dem, i de 5 å 6 Dage Oberretten va-

' rede, blev tillagt 8 a 9 Mk., formenes med de førbe-

meldte 95 Rd. at kunne udkomme. Thi give Vi dig

ledes den sidste Passus ved Skrivelser til Amtmand Ste-

phensen og Landfogden Skuli Magnusson af s. D-. (Copieb.

sst. Nr. 172 og 173).
'
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hermed lilkjen.de/ at Vi, i Anledning af saadant dit .777.

gjorle Forslag, samt Vores Vestindisk- Guineiske Rente 30. April,

og General-Toldkammers derover givne Betænkning, al-

lern. have funden for godt, og herved ville have bevil-

get, at Laugretsmændenes Tal maa nedsættes fra 10 til

5, og Assessorernes i Oberretten fra 12 til 6, foruden

Præses, og maa hver af disse Assessores da nyde et

aarligt Fixum af 10 Rd., for at betjene Oberretten,

hvilket skal tages af det som spares ved Laugretsmæn-

denes Indskrænkning, og af del, som af Justits-Gassen aar-

lig oplægges, 30 Rd., samt ved Notarii Tillæg af 1 Rd., som

skal henlægges paa Tugthus-Gassen. — Derefter du dig

allerund. haver at rette og Vedkommende Sligt til Ef-

terretning at tilkjendegive, samt Os ellers at indberette,

at du denne Vores Ordre haver bekommet. Befalen-

des &c. Christiansborg den 30. Aprilis I777 1
.

Toldkammer-Skrivelse til Rector og Profes- 10. Mai.

sores ved Universitetet, ang. de islandske Stu-

denters Foring. Khayh 10. Mai 1777* — isi.

Copieb. Litr. S, Nr. 179. — I Skrivelse til Ober-Skatte-Direc-

tionen af 19. April 1777 (Copieb. sst. Nr. 140) motiveres vidt-

Icrftigen Toldkammerets Mening og Forslag om Faringen, som
bifaldes af Skatte-Directionen i Svarskrivelse til Kammeret 28.

April Øsi; Journ. 3, 481).

Da det i Henseende til de islandske Studenieres

Foring er ved Gorrespondence imellem Ober-Skatte-

Direclionen og Kammeret saaledes bleven afgjort, al

den ved Octroyen af 15. Augusti1763 og Reskriptet af

6. Juni 1776 gjorde Indretning med de Studerendes
Foring skal blive ved Magt, og dem alene tillægges saa
meget, som Forskjellen af Fordelen paa Foringen kan

) Dette Reskript er communiceret General - Toldkammeret
ved Cancellie-Skrivelse 3.. Mai 1777, Canc. Brevb. 1777
Nr

- 672, S. 656-657.

*3 kgl. Resol . 3> Febr> 1783>

26*

•
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1777. regnes til efter den gamle og den nye Taxt, hvilket

lO^MaT ^or kver Student, som virkelig kan ansees for cives

academicus, er anslaaet til 20 Rd. aarlig, dog ikke læn-

,
ger end 5 Aar for hver: — saa er det i saadan Anled-

ning vi 'herved ville have Rector og Professores tjenst-

lig anmodede, behagelig at ville gjore denne saaledes

tagne Beslutning bekjendt for de islandske Sludentere,

til Svar paa deres herom indgivne Ansogning af 13.

Febr. sidsti., og at de altsaa, naar indeværende Aar er

til Ende, og siden ved hvert Aars Slutning, kunne vente

dem denne Godtgjbrelse af Handelen udbetalt. — Men
4

da Kammeret er overdraget at have Opsyn med, at in-

gen Misbrug hermed, skal indlbbe, saa forbeholder

samme sig i sin Tid nærmere at anmode om, hvad

Rigtighed der aarlig skal forskaffes ang. de Personer,

som efter Hensigten kunne blive berettigede til at nyde

dette Beneficium. Vestindisk- Guineiske Rente- og Ge-

neral-Toldkammer den 10. Maji 1777 1
.

io. Mai. Toldkammer - Skrivelse til Sysselmanden i

Stranda Syssel, Haldor Jakobsson, ang. Falke-

nes Fredning. Khavn 10. Mai 1777. - tø. Co-

pieb. Litr. S, Nr. 189.
• #

Efter de om Falkefangsten i Island nu for Haan-

den subsisterende Anordninger og Foranstaltninger kan

Kammeret saa langt fra ikke, efter Hans Skrivelse af

20. April sidstleden, give Indbyggerne i Strande Syssel

') s. D. Skrivelse til Handels -Directionen, hvori anmeldes,

at Godtgjorelsen er bestemt for hver Student til 20 Rd. og

for hver Discipel Qevnf - Reskr. 4. Mai 1759) til 10 Rd.

aarlig; for Controls Skyld foreslaaer Kammeret, at ind-

hente aarlig fra Universitetet Liste paa de virkelige cives

academici fra Island, og fra Biskoppen i Sjællands Stift

Liste paa de fra Island studerende Skole - Disciple (Isl.

Copieb. Litr. S, Nr. 180). - Skrivelse til Biskop Harboe

s. D. om samme Gjenstand (Copieb. sst., Nr. 181).
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Tilladelse at skyde eller paa anden Maade at bdelægge

Falke, at samme meget mere finder Aarsag at beordre

Ham, som Sysselmand, at Han maa være betænkt paa

alvorlig at tilholde dem, at de paa ingen Maade maa
understaae dem at odelægge eller mishandle Falke.

Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammer den

10. Maji 4777.

Toldkammer -Skrivelse til adskillige Syssel- 21
•
Mai -

mænd i Island
1

,
ang. Brydningen af Gibssteen.

Khavn 21. Mai 1777. — JaL Copieb. Litr. S, Nr.200.

Da vi i Aar have faaet fra Grindevig nye Prover

af islandsk Gibssteen, som ved anstillet Undersbgning ^
er befunden meget god og brugbar, og hvoraf herved

følger en Prøve tit Eftersyn, saa maa vi, i Continuation

af vor forrige til Hr. Sysselm. afladte Skrivelse af 20.

April a. p betræffende dette Slags Steen, anmode Hr.

Sysselm. nbiagtigen at lade eftersoge, om der i Hans

Syssel maatte findes saadan Steen, og da deraf lade

samle og udbryde og til Handelsstedet henfbre saa me-

get som mueligt, da det, ifald en stor Mængde deraf

skulde bekommes, kunde i sin Tid hidfbres som Bag-

last; hermed vilde Han og, paa beleilige Tider af Aaret,

3 De Sysselmænd, hvortil denne Skrivelse er afgaaet, vare

øgende: David Scheving i Bardastrands Syssel, constit.

Fuldma^gtig Isfjord i Snæfellsnes S., Sysselm. Jon Ar-

norsson
j Isatjords Syssel og Sysselmand Jon Arnorsson i

'

Mula Syssel. — Under s. D. er Handels -Directionen til—

skreven, at foranstalte Transporten over Soen, samt betale

det muligen frembudte Qvantum, hvorpaa helst gjores

Regning paa Radefjord (Reyoarijord i Mule S.), Copieb.

sst. Nr. 201 . - Af Toldkamm. Skrivelse til Professor og

Directeur for Kunstacademiet Harsdorf, dat. 4. Oktbr.
l7?7, sees, at fra Boesand (Båsendar) i Guldbringe Sys-
se! er sendt til Khavn 12 Fjerdinger Gibssteen (Isl. Co-
Pieb. sst. Nr. 260—261).

%
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1777. fremdeles lade continuere, da Bekostningerne paa Ste-

2r^faT" nens ^dbrydning og Fremførsel efter billig og af Ham
attesteret Regning kunne ventes at blive vedkommende

Almue godtgjorte. Vestindisk- Guineiske Rente- og Ge-

neral-Toldkammer den 21. Maji 1777.

28. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Erlæggelsesmaaden af Leilændingers Afgifter

Fredensborg 28.. Mai 1777. — Publiceret paa Althin-

get 1777 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. XXX, S. 37—39;

ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift

1777. — Norske Tegn. XLI, 76; — P. Pétursson Hist. Eccl.

Isl. S. 130; Fogtm. VI. 2, 45.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Af en fra

Os eiskel. Dr. IheoJ. Hr. Finnur Jonsen til Vores Vest-

indisk -Guineiske Rente- og General -Toldkammer ind-

kommen Ansbgning, samt saavel din som Landfogdens

derover meddelte Erklæringer, som til Vores Danske

Cancellie er bleven remitteret, er det fornummet, at

Leilændingerne paa Vort Land Island, naar de skal be-

tale deres Landskyld til dem, som samme oppebære,

yde hvad de selv ville, og deriblandt fornemmelig saa-

danne Vare, som ikke ere al afsætte eller gjbre i Penge.

— Da nu saadant ikke kan andet end sjeraade til me-

gen Skade og Afgang,, saavel for pia Gorpora, som og

for Vores Cassa, da baade Vore Sysselmænd og andre

Vore Forpagtere derved sættes ud af Stand til at yde

hvad cle skulle, og det derimod er aldeles overeens-

stemmende saavel med Landsloven som med senere

Anordninger, at hvad der saaledes ydes i Landskyld,

naar den betales i Vare, skal være gjængt og gjævt,

og altsaa afsætteligt, naar vedkommende Jorddrot bar

det nbdigt: — Saa give Vi dig hermed tilkjende, at

Vi, paa det slig Uorden kan vorde forebygget, allern.

ville have befalet, at Leilændingerne paa bem tB Vort

Land Island enten skal besbrge deres Afgifter omsatte

s
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i Courant - Mvnt. hvor disse ikke ere fastsatte til visse 1777.

Produkter in Natura, eller og. naar de yde andre Vare

eller levende Creature, skal de tilforpligtede være at

yde saadajine og ingen andre Vare, end de, som efter

Loven og Landets Brug kunde agtes gilde og gjæve?

og som lettelig kunde Jinde Afsætning og gjbres i Penge.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og derhos at

lade denne Vores Befaling offentlig forkynde til Alles

Efterretning, indberettende Os iovrigt, at du samme

haver bekommet. Befalendes &c. Fredensborg den

28. Mai 1777.

Kongelig Resolution ang. nogle Forandringer 29. Mai.

i Handels-Taxten, m v. Fredensborg 29. Mai

1777'. — i Toldkammerets Forestilling 21. Mai 1777 be-

mærkes, at adskillige Besværinger vare indkomne over den

nye Taxf (Forordn. 30. Mai 1776), især over, at Landproduk-

terne vare ansatte til en forholdsvii s altfor lav Priis, i Forhold

til Soprodukterne. Kammeret havde taget disse Besværinger

under nærmere Overvejelse og foreslaaet for Over-Skatte-Di-
rectionen adskillige nodvendige Ændringer i Handels -Taxten,

hvilke denne, samt Handels -Directionen, var gaaet ind paa,

• og havde overdraget Kammeret at indgaae med en Forestilling

fterom. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers

islandske &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1777— 1778, 24,

Nr. 18. _ Resolutionen er kundgjort paa Althinget ved Stift-

amtmand Thodals og Amtmand Stephensens Bekjendtgjoreise

^ Sé'i Juli 1777, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. XXX." 2, S.

42—43. — Fogtm. VI. 2, 45-46; J.Erichsens
tc
Forberedelse"

til Olavii Reise, S. CX VII.

Vi bifalde allern. indbemeldte af Kammeret, efter

Ober- Skatte- Directionens Anmodning i Forslag bragte

Punkler i Henseende til visse Bestemmelser for den

islandske Handel, og ville Vi: 1) at for at forekomme

Misligheder om, hvad der skal ansees for Middelfisk

°§ hvad for Titlinger, skal til Island oversendes afKam-

!

) kgl. Resol. 19. April 1779.
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1777. merel og Handels-Directionen forseglede Prover af den

29^Mai mindste Middel-, Plat- og Hængefisk. som maa imodla-

ges i Mandelen, da den Fisk, som er mindre, ansees og

betales for Tillinger. — 2) At den Spilefisk, der virkes

paa Vesterlandel, og ikke kan passere som grov og

middel Platfisk i Handelen, maa, naar den forekommer,

ikke betales anderledes end Hængefisk. — 3) At då

Torsken, enten den er stor eller liden, uden Forskjel

efter Taxten antages som fersk eller Blodfisk, Tillinger

ogsaa derunder blive antagne, naar de ikke ere alt

for smaae. — 4) At, naar Indbyggerne i Island i Tiden

beflitte sig paa at nedlægge Koe-Smor for sig, og be-

handle det reenligt, samt vise Prover af saadant Smør,

maa paa saltet Smor sættes saadan en Priis, som kan

være dem til Fordeel. — 5) At, efter den Forandring,

som er skeet med Tranmaalet, til 120 Potter Tbnden,

skal herefter en Tonde Havkalvs : og Sæl - Tran paa

samme Maal i Island betales med 7 Rd. 30 Sk., og en

Tbnde Lever- og Hval -Tran med 5 Rd. 88 Sk. — I

Finmarken skal en Tbnde Tran, som, forhen paa 136

Potler, der har kostet 8 Voger*, nu, da den ikkun skal

holde 120 Poller, indtil videre betales med 7 Voger

4 Mk. Fredensborg Slot den 29. Maji 1777 1
.

so. Mai. Toldkammer-Skrivelse til Sysselmanden i Dala

Syssel, Magnus Ketilsson, ang. toldfri Udforsel

') Ved Toldkammerets Skrivelser af 30. Mai er denne Reso-

lution, med Undtagelse af det sidste Passus, communice-

ret: a) Stiftamtmand Thodal og Amtmand Stephensen,

hvilke og tilmeldes, at Over- Skatte -Directionen havde i

Skriv, til Kammeret 10. Mai d. A. erklæret sig villig til,

lbr Slagter-Districternes vedkommende, u at lade Islænderne \

vederfare al den Lettelse, som med Billighed kan bestaac"

Øs\. Copieb. Litr. S, Nr. 213); - b) de fleste Sysselmænd

(Circulaire i Copieb. sst. Nr. 214); — c) Handels-Direc-

tionen (Copieb. sst. Nr. 215}.
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af Trykpapir til Island. Khavn 30. Mai 1777.
— bl; Copieb. Litr. S, Nr. 217.

Vel have vi, efter indkomne Ansogning af 28. hu-
• _ »

>

jus, bevilget Hans Commissionair, forrige islandsk Kjob-

mand Ayslrup, atHan lil Bogtrykkeriet paa Hrapsbe maafor

denne Gang toldfri udfore 10 Baller Trykpapir; men
for Eftertiden ville Han besbrge, at Bogtrykkeriets Eiere

aarligen udgive sin edelige Forpligt, at det Parlie Han

behover, hvilket hvergang nævnes i Attesten, ikke lil

noget andet Brug skal blive anvendt. Vestindisk- Gui-

neiske Bente- og General-Toldkammer den 30. Maji 1777.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 2. Juni.

og Amtmand Stephensen, ang. Handelens aarlige

Gratificationer til Embedsmændene og de Fat-

tige i Island. Khavn 2 Juni 1777. - isi. Copieb.

Litr. S, Nr. 21

8

; den medfølgende Specification er publiceret

paa Althinget i Bekjendtgjbrelse fra Stiftamtmand Thodal og

Amtmand Stephensen, dat. 28. Juli 1777, trykt i Althingsbo-

gen s . A. Nr. xxx. 1, S. 39-42.

Som os fra den konge], islandske, finmarkske og

ferbeske Handels Direclion er ved Skrivelse af 30. Maji

sidsti. bleven communiceret en af Ober- Skalte- Direc-

ll°nen den 16. Decbr. a. p. approberet Specification

Paa
, hvor meget ved ethvert Handelssted i Island her-

efter og fra indeværende Aars Begyndelse inclusive

aarligen udbetales i Douceurer lil de kongelige Betjente,

Saa vel som og hvad der ligeledes gives til de Fattige:

Saa ville vi ikke undlade, ved herudi indsluttet at til-

ende Hr. Stiftamtmanden og Hr. Amtm. en Gjenpart af
(^nne Specification, tillige at anmode Dem, saavel at

ade delle inden Althinget lil Alle og Enhvers Efterret-

n,n
B bekjendlgjore, som og tilholde Sysselmændene ei

alene nied al Flid al gjore de dem til Handelens Tje-
neste paaliggende aarlige judiciale Forretninger, og især
med a l Nbiagtighed, hvor Handelssleder findes, at for-
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1777. rette de aarlige Nedskrivnings-Forretninger over de ved

2. Juni* hvert Aars Udgang ved Handelerne befindende Behold-

ninger, men og, at de tillige med al Beredvillighed ville

gaae Handelen tilhaande med alle de Underretninger

og Foranstaltninger, som til sammes Befordring og Ud-

videlse maatte agtes fomodne, og hvortil de ellers ved

Circulaire-Skrivelser 1 ere herfra Kammeret under Dags

Dato blevne tilholdte. Vestindisk -Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 2. Junii 1777 2
.

Specification paa, hvor meget ved ethvert Handels-

sted i Island aarlig udbetales i Douceurer og til de

Fattige, hvilke Udgifter under 16. Decbr. 1776 af den

kongelige Ober-Skatle-Direclion ere approberede, nemlig:

Vestmannoe: til Sysselmanden ... 40 Rd.

- de Fattige (paa Oerne) 10 —
. 50 Rd.

Oreback: til Biskoppen paa Skalholt 80 —
- Sysselmanden i Vester-

Skaptafjelds Syssel .
' . 30 —

- Sysselmanden i Ranger-

valle Syssel * .... 30 —
Lateris 140 Rd. 50 Rd.

') de her paaberaabte Circulairer findes i Copieb. sst. Nr.

219-238.
J
) "Ved Toldkammerets Skrivelse til Landfogden 2. Juni VTT*

(Isl. Copieb. sst. Nr. 289") meddeles ham Fortegnelse over

de Embedsmændene i den paaberaabte Specification tillagte

Douceurer, for at tage Hensyn dertil i Procento - Skattens

Beregning. — Ved kgl. Resol.' 12. Mai 1777 vare iovrigt

Landfogden og Amtmand Stephensen fritagne for Procento-

Skat af deres Forings-Douceur, respective 50 og 80 Rd«>

da' denne var traadt i Steden for nogle oeconomiske For-

dele som de forhen havde nydt (o: fri Foring), Toldk

« Forest. og Resol. Prot. 1777-1778, 24, Nr. 15, jevnf. Toldk.

Skrivelser til Stiftamtm. Thodal, Amtmand Stephensen og

Landfoged Skuli Magnusson den 14. Mai 1777 (Isl. Co-

pieb. Litr. S, Nr. 193- 195 .
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Transp. 140 Rd. 50 Rd. 1777.

til Sysselmanden i Arnes S. 40 — 2 - Juni -

- de Fattige (i Districtet) . 20 —
200 —

Bosand og Grindevig: til de Fattige .... 20 —
Kjeblevig: til de Fattige 12 —
Havnefjord: til Stiftamtmanden . . . 200 —

- Amtmanden . . . .100 —
- de Fattige . . . 12 —

Holmen: til Laugmanden for Sonder-

landet 80 —
- Landfogden ..... 80 —
-. Sysselm. i Guldbringe S. 60 —
- Sysselm. i Borgefjords S. 30 —
- de Fattige 20 —— 270 —

\ til Sysselm. i Nappedals

Budenstad I Syssel 30 —
°g Stappen:|- Sysselm. i Myre S. . 30 —

) - de- Fattige .... 30 —
~ %

-*f?:\ 90 —
ni c •

)M Sysselm. i Sneefjelds-
UIulsvis; os /

J

„
J

c^u 7 } .næs Syssel ... 60 —
^ronnefjord:

\ „
J

.J
) - de Fatlise . ; . .

' 25 -~

" -\ & r
^85^—

s,ikkelsholm: til Svsselra. i Dale S. . 40 —
- de Fattige .... 20 —

"-AjtPjfe' , , /^É^i. ^e = 60 r-
Patriksfjord og \ til Sysselmanden i Bar-

Bildal, hvorun-
[

destrands S. . . 60 —
der Watt: ) - de Fattige . . . 10 —

^yrefjord
^

til Sysselmanden i Isefjords

°8 f Syssel
* 60 —

tsefjord: ' - de Fattige 20 —
% .

' " 22: ,80
'—

Lateris 1249 Rd.
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4777. - Transp. 1249Rd.

^"TT^" \ til Sysselmanden i Hune-
2. Juni. Skagestrand > e i m°

f vands Syssel ... 40 —

Reckefjord:
- Sysselm. i Strande S. 40 —
- de Fattige .... 20 — .

i — 100 —
Haabsaas 1

: til Biskoppen paa Holum 80 —
- Sysselmanden i Skage-

fjords Syssel ... 45 —
- de Fattige .... 12 —

J 137 -
Oefjord: til Laugm. for Norderlandet 80 —

- Sysselm. i Oefjords S. . 40 —
- de Fattige 12 —

H ' '
5

-
i'^ 4vr

^ v
"

—

;

'

^32 —
Husevig: til Sysselm. i Norder Syssel 45 —

- de Fattige 12 —

Vopnefjord : til Sysselmanden i Norder-

Mule Svssel . . . . 40 —
* *

- de Fattige ..... 10 —
— 50 —

Rbdefjord 2
: til Sysselmanden i Sonder-

Mule Syssel .... 60 —
- de Fattige 12 —

72 -

Berrefjord: til Sysselmanden i Oster-

Skaptefjelds Syssel . . 30 —
- de Fattige 10 —

Summa 1837Rd

25. Juni. Fundation for Communitetet og Regentsen

Fredensborg 25. Juni 1777. — Sieii. Reg. 72,

') d. e. Hofs6s. 2
) d. e. Reyoarfjbror.
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-704. - Original-Aftryk hos Hopflher. Qvart-Forr. for 1777, 1777.

S. 133- 179
5
Schou VI, 288—328. - Uddrag. 25. Juni.

Ny forbedret Fundation for de tvende ved Kjøben-

havns Universitet værende kongelige Stiftelser, Com-

munitetet og Regentsen.

19) Efterdi disse tvende Stipendia, Com-

munitetet og Regentsen, egentligen ere stiftede alene

for flittige, skikkelige, duelige og fattige Sludentere,

som ved en i Skolerne allerede lagt god Grundvold i

deres Studeringer give et temmelig godt Haab om , at

de kunde blive til Nytte i Kirken og Staten: saa paa-

lægge Vi herved alvorligen alle Vedkommende
,
nemlig

saavel det theologiske Facultet, som Præpositus Com-

munitatis, der herefter, som hidindtil, ogsaa skal have

Tilladelse til i sin Tour for Faculletet at foreslaae vær-

dige Alumnos til Communitetet og Kegentsen, ved disse

Beneficiers Uddelelse efter Samvittighed og Pligt saa-

dant noie at holde sig efterretteligt, og endvidere at

iagttage, at ingen Student i Almindelighed (de alene

indtagne, som herefter i den 21. §pho kaldes dertil

privilegerede) maa faae Communitetet og Regentsen,

med det dertil lagte sædvanlige Brænde, naar han ikke

har Examen philosophicum
,

og den, som ikke tager

Examen philologicum, beholder disse Stipendia alene i

^ Aar, men naar han inden disse 3 Aars Forlob tager

denne Examen, da nyder han endnu i tvende Aar denne
Fordeel. — 20) Da der iblandt de Studentere, som
aarHg komme til Vores Universitet, deels ere Nogle, som
ikke formodes at kunne have nogen Hjelp af deres

forældre eller Venner, der og ere Andre, om hvilke

saavel Vore hbisalige Forfædre, som Vi Selv, Tid efter

anden have af særdeles og vigtige Aarsager befale^ at

^ e skulde til disse Stipendia fremfor Andre forhjelpes,
Sa a ville Vi nu her i denne Vores Fundats, saavel til

allerund. Efterretning for Stiftelsernes Foresatte, som
for de Privilegerede selv, atter igjentage de derom
ud§angne Befalinger og fastsætte de Privilegeredes
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Antal. — 21) Vi ville da: a) at saa mange, som hvert

Aar maatte komme til Vores Universitet fra Island,

Færoe eller Grbnland, skulle strax ved deres Ankomst,

saasnart Plads er ledig, nyde Beneficium paa Goramu-

nitetet og Værelser paa Regentsen, og det saaledes og

i saa lang Tid. som den foregaaende 19. §phus om-

taler Givet paa Vort Slot Fredensborg den

25. Junii 1777.

28. juni. Cancellie - Skrivelse til Biskoppen i Skalholt,

Finnur Jonsson, ang Bispestolens Inventarii-

' (bilder. Khavn 28. Juni 1777 \ — Canc. Brevb.

for 1777, Nr. 1035, S. 1006-1009.

P. M. Ved Memorial af 13. Augusti 1 776 har D.

Hoiærv. ansbgt: — 4) at De maatte være aldeles befriet

for at svare til de ved Deres Tiltrædelse udi Aaret 1764

til Skalholt Bispestols Oeconomie manquerende 200 Qvil-

der Inventarie-Faar, som aldrig skal være bleven Dem

overleveret, og aldeles intet Andet i deres Sted. — 2) at

hvis den forrige Oeconomus Sivert Sivertsen ikke blev

frifunden for at betale disse Inventarii-Qvilder , som

manglede, og ved Faarepesten ere uddode, De da maatte

befries for at indtale den Sag, og Vicelaugmand Magnus

Olsen i dets Sted dertil beskikkes. — 3) at De maatte

frifindes for at betale de Inventarii-Qvilder, som siden

1764, i den Tid De have forvaltet Oeconomien, ere af

Faarepesten bortdode, eftersom De ingen Fordeel have

nydt af dem, og heller ikke forsbmt det Kingeste, som

kunde tjene til deres mueligste Conservation
;

og —
4) at som De aldrig af Oeconomiens Gods skal have

/
' oppebaaret den udi Separations - Acten fastsatte aarhSe

Indkomst 1412 Rd. 57 Sk., men meget mindre, som at

Jordebogen skal kunne bevises, ihvorvel De ikke skal

have forsbmt Noget for at faae det inddrevet: De da

Canc. Skriv. 2. Juni 1781, jevnfr. Reskr. 23. Juni 1780
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maatte befries for at svare til mere, end De have oppe-

baaret m. vid. Thi skulle man, eflerat herover er

bleven indhentet del kongelige Vestindisk - Gnineiske

Rente- og General-Toldkammers Betænkning, tjenstligst

have Dennem tilmeldet, hvad den fors te og anden
Post angaaer: at Qvæstionen om Ansvaret for de 200

Qvilder, som allerede i forrige Oeconomi Tid indtil 1764

have været uddode
,

og som De ikke have imodtaget,

vil ved nærværende Overlevering være at udsætte, til

nærmere Afgjorelse i sin Tid; derimod vil det være

fornbdent, at D. Hbiærv. forskaffer Beviis paa, at De

ei alene aldrig har imodtaget bem te 200 Qvilder, eller

noget Vederlag derfor, og altsaa heller ikke haft mindste

Nytte deraf til Oeconomiens og Skolens Underholdning,

men og, at De betimelig haver anmeldt denne Mangel

saavel for Stiftamtmanden som for General-Kirke-lnspec-

tions-Collegium
,
og udbedet sig Resolution derom, da,

naar De saadant have godtgjort, kunde have Adgang

til forventende Fritagelse saavel for disse 200 Qvilder,

som for at indtale Deres Erstatning hos daværende

Oeconomus, om det da maatte findes for godt at saa-

dan Indtalelse skal have Sted. — I Henseende til den

tredie og fjerde Post, da vil det efter nærværende

Omstændigheder være fornbdent, at Oeconomus nu for-

banden alene modtager hvad der virkelig forefindes,

°S at altsaa disse Qvæstioner maa udsættes lil nærmere

Resolution, hvorhos det vil tilkomme Dennem nærmere
a* afbevise hvad i Deres Ansogning er anfbrt, nemlig:

fra hvad Aar og Tid præcise de der ommeldte Qvilder
ere bortdbde, og deres Afgifter cesserede, samt hvad
den fra Aar til andebbelbber, som og om deres Dbd

har kunnet forebygges, . og om deres Værdie, eller

Noget deraf, ikke er kommen Nogen til Nytte, som nu
kunde forbindes til samme at tilsvare, samt endelig, i

anseende
til den fjerde Post, hvad og hvor meget De

lett

611

-

T^ llaVG erho,c* et af Indkomsterne, hvilket
6 tel'gst kan bevises med oplyselig Regning over de

1777.
t

28. Juni.
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1777. med Bispestolens Landsaatter og Ombudsmænd aårlig

^^j^r"holdte Regninger; hvorefter man, naar disse Beviser

blive bragte til veie, vil blive saa meget bedre i Stand

til at afgjbre de foranforte Qvæstioner. Det kongelige

Danske Gancellie den 28. Junii Anno 1777.

2. Juli. Reskript til Biskoppen paa Holum Gisli

Magnusson
,

ang. Pension for Rektorens even-

tuelle Enke. Fredensborg 2 Juli 1777. —
Publiceret paa Althinget 1781, see Althingsb. s. A. S. 56. 17.

— Norske Tegn. XLI, 100b—101

.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Udi ind-

kommen Memorial, som Os allerund. er bleven refe-

- reret, haver Halfdan Einersen, Rector ved Holum la-

tinske Skole paa Vort Land Island, allerund. andraget,

at han har betjent dette Embede i 21 Aar, og af dels

Lbn, 60 Rd. aarlig, næppe har kunnet anskaffe sig og

sine det Nødvendigste til Livets Fornødenhed, meget

mindre oplægge Noget til Un (lers to ti els e for hans Hu-

strue og Bbrn efter hans Dbd, anholdende d esaårsag

"allerund., at hans Hustrue, om hun ham overlever,

maatte nyde saa meget af Skolens Almisse i rede Penge

hos Oeconomum, som til en Discipel er bestemt, nemlig

18 Croner; — da, som det af din derpaa meddeelte

Erklæring, samt Vores General Kirke-Jnspections-CtJllegij

Betænkning fornemmes, at det Ansbgte ikke kan være

Publico til Skade, samt Supplicanten er bekjendt for

en redelig og velfortjent Skolelærer: saa give Vi dig

hermed tilkjende, at Vi saadan fornævnte Rector Einer-

sens allerund. Ansøgning allern.^ ville have bevilget.

Derefter du dig allerund. haver at rette og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen-

des &c. Fredensborg den 2. Julii Anno 1777.

20. August. Reskript til Kjøbenhavns Magistrat, om at

de Kjobmænd, som have tjent i Island, Finmar-
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ken og Gronlaud
y

maae indtræde i Laugene. ^77.

Fredensborg 20. August 1777. — Siell. Tegn. ^J^'
LXXXIX, 507b -508'. Fogtm. VI. 2, 65.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Eftersom

Vores Ober- Skatte - Direction udi • Skrivelse til Vores

Danske Gancellie, som Os er bleven allerund. refereret,

haver forestillet: at da det til Vores Interesses Befor-

drinG, er funden fornbdent, at de islandske Kjobmænd,

som ellers ikkun pleie at gjore en Reise hver Sommer

til Vort Land Island, herefter bestandig forblive der,

saa har Directionen for den islandske og finmarkske

Handel erindret, at det meget ville opmuntre Betjenterne,

om de Kjobmænd, som i Island, Finmarken og Gron-

land forblive i Handelens Tjeneste i 8 a IQ Aar, og

have tjent trolig og vel, samt aflagl god Rede og Rig-

tighed for det dem Anbetroede, maatte, naar de hjem

kommer, have Frihed at indtræde i hvilket Kjobmands-

. eller- Kræmmer- Laug her i Staden, de fandt for godt;

thi give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i Anledning

* af Vores Ober-Skatte-Directions derhos gjorte Begjering,

samt den fra vedkommende Departement derover med-

deelte. Betænkning, allern. have bevilget: at de Kjob-

mænd, som i Island, Finmarken og Gronland, saaledes

som ovenmeldfc, have været i Handelens Tjeneste, maae,

naar de efter 8 a 10 Aars Forlob hjem komme, have

Frihed til at indtræde i hvilket Kjobmands- eller Kræm-
mer -Laug de ville, og sig deraf ernære, dog ei at

handle med Silke og fine uldene Vare. Derefter I eder

allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til Ef-

terretning at tilkjendegive. Befalendes &c. Fredens-

borg Slot den 20. Augusti <777 l

.

Indholdet af dette Reskript er communiceret Over-Skatte-

Directionen ved Cancellie-Skrivelse 23. August 1777, Brevb.

Nr. 1296, S. 1179.

IV. B.
'
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4777. Toldkammer- Circolaire til samtlige Syssel-
i^Novbr.

mæf)(1 ()g iiandfogden j is]anj ? ang
_ Talgens

Behandling og Sortering. Khavn. 15. Novbr.

1777. — Da endeel af den fra Island komne Talg fandtes

meget ringe af Qvalitet, grumset, ureen og blod (paa Grund

af at Taxten gjorde Forskjel paa Foustage- og Stumpe-Talg,

og Islænderne sogte at gjbre al deres Talg til første Sort for

at opnaae hdieste Priis) befales Sysselmændene og Landfogden

at bekjendtgjbre, at herefter ingen Talg antages som Foustage-

Talg, med mindre Foustagerne findes rene, og Talgen fra

bverst til nederst ganske reensmeltet af frisk Talg og uden al

Skum, Grums eller Ureenlighed, men at al Talg, som ikke be-

findes saaledes, antages som Stumpe-Talg, samt at Enhver,

som befindes ved Blanding eller ved en eller anden svigagtig

Omgang ved Talgens Smeltning at fordærve denne Varesort,

kan vente derfor efter Loven at vorde tiltalt til vedbarlig

Undgjeldelse. Isl. Copieb. Litr. S. Nr. 276 \

1778. Toldkammer-Skrivelse til Amtmand Stephen-
so. januar.

sen
^
ang (jruil(]]e{ell for Berufjords Handelssted

til Opsidderen paa Bulandsnes. Khavn 20. Ja-

nuar 1778. — Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 349.

At vi, efter den fra Mensalder Råben indkomne

Ansbgning om Godtgjbrelse for den Skade, som Jorden

Bulandsnes herefter mere end tilforn vil tilfoies paa

Græsgangen, af de Indbyggeres Heste, som sbge Berre-

.

fjords Handel, og Herr Amtmandens derover i Skrivelse

af 2. Septbr. sidsti. meddeelte Betænkning, have ved

den islandske Handels Direction foranlediget, at Opsid-

deren paa Jorden bliver fra 4777 Aars Begyndelse , og

l

) Ved Skrivelse til Stiftamtm. Thodal og Amtm. Stephensen

s. D. (Copieb. sst. Nr. 277) tilstilles dem Gjenpart af

ovenanførte Circulaire, med Anmodning at bekjendtgjbre

det paa Landsthinget og lade det indføre i Lavthings

bogen — i hvilken Anledning sammes Indhold og findes

trykt i Althingsbogen 1778, Nr. xxiv, S. 21—22.
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siden fremdeles aarlig belalt af Kjbbmaiiden ved be- 1778.

meldte Berrefjords Handel 4 Rd. Courant til Grundleie ^^TT^"""
20. Januar,

og Erstatning for saadan Skade: det vilde Hr. Amlm.

behage at betyde saavel Jordens Opsidder som Gau-

tionisten Mensalder Råben, ligesom og tilholde Beboe-

ren, at han anvender disse Penge til Gaardens aarlige

Forbedring, hvormed mulig Cautionisten bedst kunde

overdrages at have tilborligl Opsyn. — Vestindisk-

Guineiske Rente- og General- Toldkammer den 20. Ja-

nuar 1 778.

Plakat ang. Dommes Execution hos privile- 21
•
Januar,

gerede Personer. Christiansborg 21. Januar 1778.
— Denne Plakat er ikke publiceret i Island. Siell. Reg. 73,

fol. 31. — Original - Aftryk hos Hbpfther. Qvart-Forr. for

1778, S. 5r-7; Schou VII, 18—19.

Kongelig Resolution ang Understottelse af 21
•
Januar «

Postkassen til Præste-jEnker i Island Christians-

borg 21. Januar 1778 \ — I Anledning af „adjungeret

og succederende Biskop" Hannes Finnssons Ansogning, dateret

Khavn 17. Mai 1777, om 200 Rd. „bestandig aarlig Pension"

af Postkassen ufor at uddeles til de skikkeligste og fattigste

Præste-Enker i Skalholts Stift", ledsaget af den sjællandske

Biskop Harboes Erklæring 23. Mai 1777. — I General-Post-

amtets Porestilling 12.
(
Januar 1778 foreslaaes, at 300 Rd.

aarlig af Postkassen anvendes til Gcistlighedens Enker paa

Island, saaledes, at hver Biskop tilstilles 150 Rd., „som af dem
paa Landemoderne i Geistlighedens Overværelse skulle uddeles

til de mest trængende og skikkeligste af Geistlighedens Enker
1 deres Stifter, saaledes, at den mindste Pension bliver 6 Rd.

°g den hoieste 15 Rd. aarlig. Over hvilken Uddeling enhver

•^kop for sig aarlig til General-Postamtet skulle indsende en
^0rtegnelse paa dem som nod Pension, og derhos at anftfre

nvormeget enhver var tillagt og paa hvad Grund". — General-

kgl. Resol. 13. Mai 1785.
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1778. Post-Amtets Resol. Protocoller 1784—1785, fol. 194, 196—197, '

————,2oo-#oi ;

21. Januar. '

General -Postamlet har at indhente det danske

Cancellies Betænkning, hvorledes Uddelingen paa bedste

Maade kunde bestemmes og skee blandt Præste-Enkerne

paa Island, til deres og uopdragne Bbrns Underhold-

ning, naar Vi maatte finde for godt dertil af Vores

' Postkasse at skjænke 300 Rd. aarligen; hvornæst herom

skeer videre allerund. Forestilling. Christiansborg den

21. Januarii 1778 1
.

26. januar. Kongelig Resolution ang. de kongelige Han-

delsskibes Frihed for Lastepenge m. v. Chri-

Stiansborg 26. Januar 1778. — I Anledning af Fo-

respørgsel fra Toldinspecteurerae
,

foranlediget ved Resol. 21.

April 1777, ang. 1) om hvorvidt den kongelige Handels Skibe

.
' skulde betale Lastepenge, naar de befragtes af Private, og

2) om* disse Skibe skal fritages for Extra-Laste- og Rancons-

Penge, naar de, forsynede med algierske Sopasse, afgaae til

Middelhavet og passere Cap "Finisterre (Extra-Lastepenge er-

lagdes, ifølge Toldrullens 21. Cap., med 57 Va Sk. pr. Læst

aarlig, og Rancons-Penge med respect. 4 og 2 Skill. pr. Slette-

daler af Skippernes og Skibsfolkenes Hyre, forsaavidt de gaae

paa saadanne Reiser i Middelhavet eller andensteds, hvor al-

gierske Sbpasse forlanges og bruges. — Forestill. 17. Januar

1778^. — Vestindisk - Guineiske Rente- og General -Toldkam-

mers islandske, finmarkske &c. Forestillinger og Resolutioner

pro 1777— 1778, 24, Nr. 25.

Den Frihed for Lastepenge, som Vi ved Vores Re-

solution af 21. April f. A. have bevilget de den island-,

finmark- og færbiske Handel egne tilhorende Skibe,

ville Vi have saaledes extenderet, at, saalænge denne

Handel drives for Vores egen Regning, maae bemeldte

') denne Resolution er ikke traadt i Kraft førend iftflge Re-

solution 13. Mai 1785 (see denne).

.-.s
*-' V 7

. , ,V £#j . /«

r
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Skibe, naar de herfra eller fra Island udgaae med 1778.

Handelens Vare, om de endog paa Retouren befragtes
26^Januar

af Andre, dog være befriede ikke alene for de almin-

delige Lastepenge, men ogsaa for Extra-Laste- og Ran-

co ns Penge, i de Tilfælde hvor disse sidst benævnte

Afgifter efter Anordningerne ellers skulde svares; men

bortfragtes disse Skibe baade paa Hen- og Hjemreise

til Andre, da skal deraf svares saavel de almindelige

Lastepenge, som Extra- Laste- • og Rancons-Penge. —
Ellers ville Vi ikke, at den herved forundte Frihed i

mindste Maade maa drage til Folge for Fremtiden, naar

og for saa vidt denrie Handel engang maatte- komme i

Particulieres Hænder. Christiansborg Slot den 26. Ja-

nuar 1778. '
•

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand ThodaL Febr«

ang. Faarenes Malkning paa Vestmannoerne.

Khavn 4. Februar 1778
1

. — M. Copieb. Litr. s,

Nr. 371.

Som Sysselmand Sivert Sivertsen paa Westmannoe

haver i Skrivelse til Kammeret af 11. August forr. Aar

indberettet, at det iblandt Andet meget skal have con-

tribueret til Indbyggernes Armod, at de fra Arilds Tid '

have vedtaget ikke at malke deres Faar, og, som paa

andre Steder, at fore sig Melken af samme til Nytte,

hvilkel foraarsager Mangel hos dem, baade paa Melk og

Syre: — saa bliver Hr. Stiftamtm. herved anmodet, at

ville tage dette Sysselmandens Andragende i Over-

vejelse, og dersom det befindes, som Kammeret haver

Aarsag at troe, at Faare- Malkningen kan blive nyttig

der
paa Stedet, ligesom samme unægtelig er det over-

alt i Landet, da ei alene at underrette Kammeret om,

hvad Midler og Maade man helst skulde bruge for at

fprmaaé Indbyggerne dertil, men og i Forveien at for-

anstalte, paa forventende Approbation, alt hvad Herr

Reskr. 13. Mai 1783
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1778. Stifta'mtm. kunde agte tjenligst til den Sags Iværksæt-

T^ebr"~
^se °^ ^ ec^ sle Befordring. — Vestindisk -Guineiske

Rente- og General - Toldkammer den 4. Februarii 1778.

14. Febr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Inddrivelse af Laugmandstolden. Kliayh

14 Februar 1778 1

. — Canc. Brevb. 1778,. Nr. 226,

S. 107-108.

P. M. Da det kongelige Vestindisk-Guineiske Rente-

og General - Toldkammer ved indsluttede Promemoria

har tilsendt Cancelliet vedfolgende Laugmand Sblvesens

Klage over, at endeel Sysselmænd ere efterladne udi,

ifolge Reskript af 14. Aprilis 1759, at indkræve Laug-

mandstolden og derfor at aflægge Regnskab, hvorfore

han derhos har begjerl, at de under en vilkaarlig Mulkt

maatte blive tilholdte herudi at efterkomme deres Pligt;

og Amtmand Stephensen udi vedlagde Erklæring for-

mener, at Mulkten for de Sysselmænd, som ei -til rette

Tid eller i det mindste inden Septembr. Maaneds Ud-

gang gjorde Rigtighed for Laugmandstolden, kunde være

'2 Rd. fbrste Gang, og om det skeede oftere, da 4 Rd.

for hver Gang. hvilket Kammeret og holder for at være

tilstrækkeligt: saa skulde man tjenstligst anmode Herr

Sti ft b efalingsm. herom at ville meddele Cancelliet sin

Betænkning, og saafremt De Intet derved finder at

erindre, da imidlertid foranstalte det Fornødne efter

Kammerets Formening. Cancelliet den 14. Februarii

1778'.

') Canc. Skriv. 27. Marts 1779.

) I Anledning af denne Cancellie-Skriyelse er af Stiftamt-

mand Thodal udstedt en Bckjendtgj oreise , dat. Oxeraae

Landsthing den 15. Julii 1778 og trykt i Althingsbogen

s. A. Nr. XXIII, S. 18—19, hvori „Sysselmændene i Al-

mindelighed bliver befalet, enhver for sit Syssel aarligen

at erlægge Laugmandstolden til Laugmændene paa Al-

thinget, som den dertil bekvemmeste Tid, eller i det
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Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 4778.

°g Amtmand Stephensen, ang. Forbedringer ved
24

'
Febr '

Falkefangsten. Khavn 24. Februar 1778 1
. —

hl Copieb. Litr. S, Nr. 395.
*

Efter at Hs. Exe. Hr. Geheime- Gonferentsraad og

Obeijægermester V. Gram herfra under 15. Novbr. a. p.

var communiceret det fra Hr. Stiftamtm. ved Skrivelse

af 16. Septbr. næstforhen erholdte Svar paa de sidst

forlangte Foranstaltninger i Island til at befordre de

hvide Falkes Fangst, samt ang. hvad Beskaffenhed det

videre havde dermed, haver velbemte
Hr. Oberjæger-

mesteren i denne Henseende atter forlanget, at en

endnu nærmere Anstalt derom maatte vorde foiet paa

den Maade, som Hr. Stiftamtm. og Hr. Amtm. af ind-

sluttede Copier saavel af Hs. Exe1 seneste Skrivelse

herom af 29. Novembr. sidstafv. , som det derved fra

Reise-Falkonereren indsendte Forslag 2
, nærmere kan er-

. seneste inden August Maaneds Udgang den Summa, som

t' imellem dem og Laugmændene er overeens kommet, og,

om Laugmændene maatte finde det fornbdent, da at aflægge

Regning og Rigtighed til dem for Tolden. Udebliver No-

gen til forskrevne Tid med Betalingen, kan Laugmanden

begjære Ordre til Execution hos vedkommende Amtmand,

* som den uden videre Lovmaal og Process foranstalter, og

lader Laugmanden derhos med Begjeringen fblge enten

in Originali eller verificeret Afskrift af den med Syssel-

manden indgangne Accord og Overeenskommelse. For

saadan Forsømmelse med Laugmandstoldcns Afbetaling

til foreskrevne Tid mulkteres den skyldige Sysselmand

fbrste Gang paa 2 Rcl. Courant, skeer det oftere} da hver-

gang siden paa 4 Rd. Courant, hvilken Mulkt skal tilfalde .

Justits-Kassen og exequeres paa samme Maade, som oven-

meldt er, om den ikke i Mindelighed betales".

P
Toldk. Skriv. 3. Marts 1779.

^ Reise-Falkonererens ommeldte Betænkning og Forslag om,

"hviledes de hvideFalkesIndfangelsebedstkundebefordres",

udsendt til Kammeret ved Overjægermester Grams Skrivelse
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4778. fare. Vi skulle altsaa herved have Hr. Stiftamtm. og

24. Febr. Hr. Amtm. anmodet, efter at Forslaget paa det nbieste

—
- - — - •

29. Novbr. 1777 (Isl. Journ. 4, 49), gaaer ud paa: at

afskedige med nogen liden Pension de 4 Falkefængere udi

Hnappedals, Borgefjords, Sneefjeldsnæs og Rangervalle

Sysselcr, saasom de deels ere formedelst Alderdom og

Svaghed blevne udygtige til Falkefangsten, deels ere uhel-

dige med den, og bringe sjelden eller aldrig hvide Falke,

og hænder det, at Jon Isleifsen udi sidstbemeldte Syssel

' fanger en hvid, er samme gjerne befængt med Front (Y),

som kommer deraf, at de Falke, som fanges paa Vest-.

* manno, have ikke Andet til deres Underholdning end Sb-

fugle, hvis KjOd er meget tranagtigt. — Derefter maatte

hele Fangsten af det bestemte Antal Falker, nemlig 70

Stykker, overlades de 5 civrige Falkefængere, og om disse

maatte synes for faae, da tillige antages een, nemligGudmund

Einersen i Sneefjeldsnæs Syssel, som er bekjendt for en

af de bedste Falkefængere.
.
Disse maatte tilholdes at

eftersbge de hvide Falke udi de Sysseler, hvor de forhen

i stcirste Mængde ere blevne fangede, og det uden at ind-

skrænke sig, ligesom ifblge Privilegierne forhen er skeet,

" til et vist Sted j de maatte og holde en Karl eller Dreng

dem til As^istence
,

og som ved samme Leilighed kunde

lære Fangsten, og derfor ,*naar den andan ved Doden af-

gik, indtræde i hans Sted. Falkefængerne maatte end-

• videre af Sysselmændene holdes til Flittighed og forsynes

med Attester, at de flittig havde eftersogt de hvide Falke,

hvilke Attester leveres til Reise- Falkoneren
,
og ifald de

skulde befindes mistænkelige, da af Ovrigheden paa Lands*-

thinget undersbges, og hvis de da skulde befindes ikke at

have efterkommet deres Pligt,' da af vedkommende 6v-

• righed tiltales og strafles. En liden Præmie foruden

den sædvanlige Betaling for dem, som fangede de fleste

hvide og halvhvide Falke, vilde maaskee befordre de

hvide Falkers Indfangeise. Endelig anmærkes, at de hvide

Falke, som komme fra Gronland til Island, kunde paa

sidstbem*6 Sted finde fornoden Underholdning, og at der

af de hvide og graae Falke komme halvhvide holdes for

"

utroligt [hvilket Stiftamtm. Thodal dog haver rrfeent, see

Journ. 3, 582],
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er gjennemgaaet og overlagt, at ville fbie i Overens-

stemmelse med samme alle til de hvide Falkes Ind-

fangelse og vjdere muelige Anstalter, som efter ethvert

Distrikts locale Omstændigheder kunne agtes gjorlige,

hvorom Vi da bnske at maatte i sin Tid erholde Under-

retning, for derefter at kunne give Oberjægermesteren

det behbvende Svar; og om De ellers skulde finde

Noget at erindre ved en eller anden Post af bemeldte

Forslag, viide De ligeledes tilmelde os saadant J

,
paa

Stiftamtm. Thodal og Amtm. Stephensen have i Anledning

heraf under 22. Septbr. 1778 (Isl. Journ. 4, 345) givet deres

Betænkning over Reise-Falkonererens dem communicerede

Forslag, til at befordre de hvide Falkes Indfangeise, og

troe de næppe, at det, som bemte Forslag tilholder, at

afskedige de 3 Falkefængere med Pension, vil befordre d^nne

Fangst, og Jon Isleifsen, som og er foreslaaet at skulle

afgaae, haver i Aar ikke alene bragt de bedste Falke,

men og agtes en iblandt de mest erfarne Falkefængere,

og haver, ligesom Nogle af de Andre, tilbudet sig at. ville

gjore sig Flid for at oplede de hvide, naar han tillige

maatte fange saa mange graae, som han kunde faae,-

hvilket Tilbud dog i^ke sigter til andet, end et Privile-

gium paa at fange et uindskrænket Antal graae Falke.

De 6 Falkefængere paa Vesterlandet , som Forslaget til-

holder at have skaftet de fleste hvide Falke, troe de at

ufeilbarlig gjore sig den samme Flid nu som for, for

at fange dem, da de betales bedst, dersom de ellers vare

til, hvilket Erfarenhed viser at de ikke ere, eller i det

mindste meget rare. — De holde det ligeledes vanskeligt

for Sysselmændene at tilholde Falkefængerne til Flittighed,

da endeel af dem boe længst borte i deres Sysseler, og

kunne altsaa ikke erfare hvad Falkefængere foretage,

allermindst i fremmede Sysseler. — Skulde Falkefangsten

efter Forslaget herefter indrettes med 5 eller 6 Falke-

fængere alene, formene de det var bedst at reglere den

saaledes ; at enhver Falkefænger med hver 4 graae maatte

anskaffe en hvid eller halvhvid, det er: naar han bragte

een livid eller halvhvid Falk, skulde 4 af hans graae Falke

antages, for 2: -8 graae, for 3: 12 graae, og for 4: 16
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4778. det denne Sac saavei for nærværende som for tilkom-

fyj^Yefo
mende Tid desto fuldkomnere kan vorde oplyst og af-

handle!. Yestindisk-Guineiske Rente- og General-Told-

kammer den 24. Februarii 1778.

3. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang. Opforelse af

Monster -Gjærder m. v. Khavn 3, Marts 1778.

- Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 403;
v

Da det agtes at være særdeles magtpaaliggende,

at Gjærderne, saavei overalt, som især forsaavidt der-

for i sin Tid maatte æskes og udbetales Præmier, blive

satte forsvarlig, og i Overeensstemmelse med den derom

udgangne allern. Forordnings Forskrift, og det vel kan

være at formode, at Almuen herudi deels tager feil,

deels og ikke iagttager den fornodne Noiaglighed, naar

dennem ikke dertil gives en efterrellig Anvisning, og

Kammeret altsaa skulde troe, at det ikke blev utjen-

ligt, om der, efter Kammer- Secretaire Olavii Forslag,

hvis Indhold ' den herudi indslultede Copie nærmere

udviser, kunde* i hvert Syssel blive opsatte nogle Gjær-

der 'til Piove og Modeller: saa anmodes Hr. Stiflamtm.

og Hr. Amtm. behagelig al ville paa bedste Maade over-

lægge, hvorledes delte kunde være at sætte i Værk,
B dog uden Udgift for den kongelige Kasse, uden saavidt

Præmier for saadanne Gjærder maaskee \ Tiden kunde

vorde æskede, samt derefter foranstalte alt det Fornodne

- herudi, og indberette Udfaldet. — Og da det tillige er

blevet foreslaaet, at den om Gjærdesætningen i
det

islandske Sprog udgivne Forordning skulde oplægges

paa ny, saa, ifald deraf ikke skulde haves det fornodne

Forraad af ExempJarer til Uddeling til menige Mands

graae antages, naar begge Dele vare antagelige; og maatte

de, som bragte de fleste hvide og halvhvide Falker, til-

lægges et bestemt Præmium.
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Efterretning, anmodes Hr. Stiftamtm. og Hr. Amtm. end-

videre at ville for Kammerets Regning foranstalte trykt

Paa Hrappsoe saa stort et ^ntal af denne Forordning,

som hertil kunde agtes fornodent, og derefter tilsende

os en af Dem attesteret Regning paa de dertil med-

gående Omkostninger, hvilke derefter herfra skulle

foranstaltes godtgjorte. Vestindisk-Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 3. Marts 4778.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 3. Marts.

og Amtmand Stephensen, ang. Fremgangs-

maadevi ved Præmie - Æskning for Ode -Jorders

Optagelse m. v. Khavn 3. Marts 1778
1

.
—

Kundgjort paa Althinget 1778, ved Stiftamtmand Thodals og

Amtmand Stephensens Bekjendtgj frelse af 24! Julii s. A., trykt

1 Althingsbogen s. A. Nr. xxn, S. 22—24. — Isl. Copieb,

Litr. S,' Nr. 404.
*

Da vi ikke finde den af Sysselmand Wigfus Jonsen

udgivne, og fra Forpagteren paa det halve Munkethveraa

Kloster, Lauritz Schefing, ved hans Ansogning af 7.

°
eptbr. forrige Aar indsendte, samt herved tilbage-

digende Atlest saa oplyselig og eflerretlig, at den af

K'oslerholderen derved begjærle Præmie for trende ode

^arders Optagelse kan .derefter nu for Haanden fore-

sl,Hes Hans kgl. Maj 1
til allern. Godtgjbrelse, saa vilde

, Amtm. Stephensen besorge indhentet noiaglig Efter-

'eining angaaende hvor længe hver af disse Gaarde

..aver li^et ode, 02 dette saaledes: om nemlig Husene
ti

^ " p
.

u8e have været afbrudte og slbifede, eller ikke, paa
hvis Grund Gaardene ligge, hvorvidt de for Nærværende
ere

saaledes braste i fuld Stand, at saadan deres Be-

^8§else kan ventes at have Bestandighed i Tiden,
nied alt hvad Hr. Amtm. videre maatte finde fornodent

9 Toldk. Skriv. 1. Decbr. 1778.
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at skal tages i Betragtning, til rettelig at domme, om

Requirenten, enten ifblge Forordn.' af 15. April 1776,

eller ibvrigt kan have Adgang til den omsbgte Præmie,

hvorom vi da, naar Hr. Amlm. haver erholdet alle disse

Efterretninger, ville ved Ansøgningens og Attestens Til-

bagesendelse forvente hans gode Betænkning. — Men

da mah Miaver befundet, at de Præmie-Æskninger, som

nu begynde at indlobe fra Island, ifblge de sidst er-

gangne Forordninger, være sig for Gjærder eller ode

Gaarders Optagtilse, ikke ere saa oplyselige, som Col-

legium bnsker, saa anmodes Hr. Stiftamlm. og Hr. Amlm.

behagelig at ville træde sammen, og efter fælles Overlæg,

saavel i Anledning af Forordningen, som endnu videre

saavidt de til fuldkommen Oplysning herom maatte

agte fornbdent at fastsætte og publicere for samtlige

Sysselmænd, samt derefter j Landthingsbogen lade ind-

fbre, ei alene, at alt saadant skal leaitimeres med nbi-

agtige inden Thinge eedfæstede Judicial- Forretninger,

men og en nbiagtig Forskrift, hvorledes alle Omstæn-

digheder ved saadanne Præmie-Æskninger, være "sig for

Gjærder, .for Tuers Jævning, for ode Gaarders Optagelse,

eller for hvad andel Præmier ere udsatte, skulle ved

saadanne Forretninger være oplyste, naar samme her

kunde ventes antagne, paa det ikke Vedkommende

skulle i Fremtiden opholdes indtil nærmere Oplysning

derom fra Island hvergang indhentes, hvorhos De tillige

ville fastsætte, at alle saadanne Forretninger og Oplys-

ninger skulle sendes til Dem, enhver for sit Amt, paa

det Deres Betænkning derover med det samme, som

Forretningerne selv, kan ved Kammeret erholdes. —
Vestindisk-Guineiske Rente- oc General-Toldkammer den

3. Martii 4778.
'

.

5. Marts. Toldkammer-Circulaire til Sysselmændene i

Island
, ang. aarlige Indberetninger om Hvale.
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Khavn 5. Marts 1778 1
. — Isl. Copléb; Litr. s, 4778.

Nr. 412. ' * 5. Marts.

Da Kammeret onsker at være underrettet om, hvor-

ledes Hvalfiskenes Gang ved de islandske Kyster fra

^ ar ^1 andet pleier at falde: saa ville Hr. Sysselm.

herefter, udi den ved vor forrige Ordre af 18. Januar

^77. anbefalede aarlige Underretning om Sysselets Til?

stand, samt hvorvidt der avanceres* med de af Hans
^aj* anordnede oeconomiske Anstalter, tillige indlemme
en Indberetning om, hvorvidt Hvalfiske aarlig vise sig

Paa de til Sysselet horende Stromme, og det paa hvilke

Støder' især, i hvad Mængde og af hvad Slags, samt

^a og til hvad Tider af Aaret; hvorhos vi ved dette

Aars Indberetning herom endvidere onske (at) faae

Underretning om, hvad Hr. Sysselm. herudi maatte have

bragt i Erfaring for de frem farne Tider, medens Han

^av^r opholdt sig i Hans nu havende Syssel Veslind.-

^uineiske Rente- og General-Toldkammer den 5. Martii

') Toldk. Skriv. 19. Juni 1779.

} I Kammerets Skrivelse til Stats -Balance-Directiohen af 1.

Decbr. 1778 berettes, som Resultater af Sysselmændenes

Indberetninger for samme Aar, at Hvalfiske jævnligen vise

sig paa Arnarfjord og Bredefjord ; under Hnappadals Sys-

.

sel, ofte tæt 'ved Land, aarligen i Sommermaanederne fra

Medio Mai til August ; i Mule Syssel aarlig, deels udenfor paa

Fiskebanken Digramio, der ligger udenfor Lo.omundarfj ord,

Seyfcisf., Mjoeljord og Nordfjord, deels inde i Fjorde og
^u gter, idet de trække langs med Landet undertiden mod
Syd, undertiden mod Nord 5 i Oefjorden vare to Gange i

de sidste 10 Aar en Mængde Hvalfiske seete, inde i Fjor-
den, og i Mundingen af Fjorden saae man dem aarlig i

Mai, Juni og Juli Maaneder, men ikke i synderlig Mængde.
I Hune -Bugten saae man Hvale ofte trække efter Silde-

Stimer i Juni Maaned og om Efterhosten (Isl. Copieb.

Litr. S, Nr. 638). — I Toldk. Skriv. 3. Febr. 1779 be-
rettes, efter Sysselmanden paa Vestmannfterne y at Hvale
Pleie at sees omkring Oerne forst i Decbr. en kort Tid,
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778 - Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

Marts. ang. Forandringer i nogle Jorders Skyldsætning.

Kliavn 14. MartS 1778, — Canc. Brevb. 1778, Nr.

416, S. 207—208.

P. M. Eftersom Præsten Hr. Arne Thomasen paa

Island har andraget, hvorledes Sysselmanden John Ja-

cobsen under 29. Maji 1775 skal have foretaget sig en

Forretning, og derved nedsat 5 Gaarde i det ham be-

troede Backe Annex-Sogn i Tiende-Ydelse, hvilke ere

/ Eiendomsjorder til Simon Sigurdsen Beck og Backe

Kirke, men alt uden foregaaende Granskning eller Be-

sigtelse, hvorfore bemeldte Hr. Thomasen har foreslaaet,

at han, saavel som de Fattige, foranfbrte Forretning

uagtet, maatte holdes skadeslose, enten ved Forretnin-

gens Tilsidesættelse eller paa anden Maade: saa har

man, i Anledning af den fra Hr. Sliftsbefalingsm. der-

over indhentede Erklæring, herved tjenstlig skullet til-

melde Dem, til videre Bekjendlgjorelse for Supplicanten,

at Sagen i sig selv vil have sit Forblivende ved Lands

Lov og Ret, men derimod ville De være, paa Suppli-

canlens Forlangende, ham behjelpelig til at erholde et

lovligt Oversyn efter Loven. Gancelliet den 14. Martii

1778.

Mai-ts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. de offentlige Kassers Fordringer i Embeds-

mænds Boer. Khavn 17. Marts 1778. — isl -

Copieb. Litr. S, Nr. 436. — Uddrag.

Hvad angaaer den i Hr. Stiftamtmandens Skrivelse

siden i Mængde fra Januar til Aprils Udgang, og endelig
#

fra i Juni til Udgangen af August, da de pleie at gaae

nærmere ind under Fastlandet (Isl. Copieb. Litr. T, Ni.

29). — Uddrag af Indberetningerne om Hvalenes Gang

og de forskjellige* Hvalarter er trykt i Pontoppidans Sam-

linger til Handels-Magazin for Island, I, 206—211. -
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af 12. Aug. f. A. "anmeldte Forvirring i Hensigt til Be- 1778.

regningen af Tugthus - Cassens Tilgodehavende i afg. X7. Marts.

Sysselmand Snorresens Stervboe, da har Kammeret ikke

i sin Magt at foretage videre derved, end hvad samme

allerede har foranstaltet, ' og endnu i dette Aar foran-

stalter , til at dette Skifte engang maaUe befordres til

ordentlig og endelig Afgjorelse, hvilken man nu og

haaber snart at ville paafolge, da det ene vil blive ved-

kommende Skifteforvalters Sag, efter de for ham frem-

kommende Documenter, at decidere Tugthusets, samt

alle andre Fordringer saaledes, som han finder Lov og

Ret at medfore, hvilket, for at kunne saa meget bedre

tilvejebringes, vi have tillagt Landfogden striete Ordre

at fremlægge i Skiftet alle de Documenter om denne
_ » . •

Post, som Hr. Amtm. Stephensen ved Skrivelse af 6. og

Septbr. a. p. endnu haver anmeldt at mangle fra

hans Side. — Hvad angaaer de publique Kassers ind-

byrdes Præference i saadan en Betjents Bo, da staaer

det ikke i Kammerets Magt at foranledige, at den Bet,

hvilken Kammerrets-Ordningen og derhen horende An-

ordninger forlængst have givet de egentlige kongelige

Conlributioner, være sig enten Skatter, eller kongelige

Forpagtnings og Jordebogs-Afgifter, da samme ved Lo-

ven ex ansat som en virkelig Hypotheca tacita, enten

skulde fraviges, eller i nogen Maade svækkes, og alt-

Saa ikke heller at foranstalte, at Nos;et ved de aarlige
AP "

"

re
§tiingers Slutning med Sysselmænd og Forpagtere

maa af Landfogden antages til Liquidation paa andre
Kassers Tilgodehavende, saa længe den, for hvilken
Suge Penge præsenteres, endnu staaer til Restants med
kongelige Skatter og Afgifter, som alt ere forfaldne til

Betaling. Den Sikkerhed, som stilles for de egentlige
k°ngelige Afgifter, synes og af samme Grund ikke at

k^nne, naar saadant i Forveien ikke er vedtaget og
mdgaaet, strækkes til de andre Kasser, uden alene i

det Tilfælde, naar saadan Sikkerhed maatte beslaae i

Jordegods, som den Skyldige selv har sat til Hypothe-
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17. Marts.

que, da det synes, at Ovrigheden kan, uagtet den Jsgl.

Kasse er fyldestgjort for sin Fordring, indeholde For-

skrivelsen paa saadant Hypolheque, indtil de ovrige

Kasser ogsaa faae deres, helst naar den Skyldige tillige

in continenti stævnes til at lide Dom til saadan Beta-

ling, da man altid derefter, kan ttjbre Indforsel i Hypo-

thequet. Men naar saadan Sikkerhed er en Cautio

fidejussoria, indgaaet af Trediemand, og alene stilet

paa de egentlige kongelige Contributioner, vil- man

umuligt, naar den kongel. Kasse er fyldestgjort, kunne

have nogen Tiltale til Caulionisten for de andre Kassers

Krav, om endog Hoved-Debitors Bo kunde blive fallit.

— Skal altsaa denne Sag sættes paa sikker Fod for

Eftertiden, vil det- vel blive deji bedste Udvei, at

den Sikkerhed, som Vedkommende stille, enten bliver

af Begyndelsen ansat saaledes, at den kan være til-

strækkelig for samtlige publique Kasser, og at ogsaa

Forskrivelserne udtrykkelig stiles derpaa, eller og, som

er bedre, at der stilles å parte Sikkerhed for Contin-

genterne til Justits- og Tugthus-Kasserne. . . . Vestindisk-

Guineiske Rente- og General - Toldkammer den 47.

Martii 1778.

21. Marts. Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Biskop Finnur Jonsson, ang. Hrappso Bog-

trykkenes Afgift til Skalholts Domkirke. Khavn

21. MartS 1778. — Canc. Brevb. 1778, Nr. 456, S.

£27-228. ' ..;V*;
:

. v-
'

-o

P. M. Da det af de fra Hr. Stiftbefalingsm. saavel

som Biskop Finsen indkomne Efterretninger erfares,

. at Bogtrykkeriet paa Rapsbe i Skalholls Stift ikke nu

forllaanden er istand til at udrede den paabudne Afgift

af 100 Rd. til Skalholts Domkirke, hvoraf fblger, at

det endog for Kirkens sande Interesse vilde være tjen-

ligere, om Afgiften paa nogen Tid blev udsat, indtil Bog-

trykkeriet muligt kunde komme i Stand, og Kirken saa-
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ledes forsikkres om. at nyde Afgiften engang i Fremtiden, 1778.

eiid nu for Haanden at angribe det, og derved foraar-
^T'^lartr

Sage, at Afgiften for bestandig vilde savnes: saa har
nia n, i Anledning af den fra Sysselmand Kelilsen ind-

komne Ansogning, tjenstlig skullet tilmelde Hr. Stift-

^ efalingsm. og D. Hbiærv. til videre Bekjendtgjbrelse
for Vedkommende, at det med foranfbrte Afgifts Sya-
relse indtil videre kan beroe; dog, paa det saadan

Udsættelse ikke skal foranledige noget Slags Underslæb,
niaa Bogtrykkeriets Eier tilholdes aarlig at indgive til

Bf. Stiftbefalingsmand og D. Hbiærv. en udforlig og
noiagtig Balance-Regning over dets Indtægt, paa det

deraf kunde skjbnnes baade hvorvidt det drives med
den fornbdne Forsynlighed, saa og til hvad Tid den

deraf bevilgede Afgift til Kirken kunde efter Omstæn-

dighederne, tage sin Begyndelse, hvilket Sidste Hr.

StfftbeCalingsm. og D. Hbiærv. i sin Tid nærmere ville

indberette. Gancelliet den 21. Martii 1778.

Kongelig Resolution ang. FoiMelse af Tax- 23
-
Marts

tens Priser paa Tobak. Christiansborg 23. Marts

. — I Anledning af at Over-Skatte-Directionen havde

»tilmeldt Toldkammeret, at Prisen paa Tobaksblade var stegen
Saa meget, især paa Grund af Krigen i Amerika, at Tobakken
nu ikke kunde sælges i Island uden Tab, med mindre dens
^s torhbiedes med 4 Sk. pr. Pund over Taxtens Priis (Forest.
U

- Marts). — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Told-
kanimers islandske &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1777

~~1778, 24, Nr. 28; Resolutionen er bekjendtgjort paa Althinget

1778 og trykt i Althingsb. s. A. Nr. XXIII, 2, S. 19—20.

Siden Priserne paa udenlandske Tobaksblade nu
saa Meget ere stegne, ville Vi, at Priserne paa Tobak-
ker, som fores til Island, da indtil videre skulle for-

ties til 4 Sk. over de i den sidst, udgangne islandske

!

) kgl. Resol. 19. April 1779.
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4778., Taxt bestemte Priser, saaledes at: 1) smaae Ruller, som

^T^T^T er© ansatte i Taxten til 46 Sk. pr. Pd., skalkoste 20 Sk.Pd.

;

23. Marts. r

2) Pres-Tobak, som er ansat i Taxten til 47 Sk. pr. Pd.,

- skal koste 24 Sk.Pd.; og 3) Skotsk smalspundet, som er

ansat i Taxten til 20 Sk. pr. Pd., skal koste 24 Sk. Pd.; —
dog, at denne Forhoielse igjen nedsættes, i Forhold af

som Prisen paa Blade her falder, indtil bemeldte for-

arbeidede Tobakker icien komme til at staae til de

Priser, som Taxten bestemmer. Christiansborg Slot den

.
.

23. Martii 4778 !
.

'
«

25. Marts. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

Biskoppen i Skalholt Stift, Finnur Jonsson, ang.

Kirkens og Præsternes Indkomster paa Vest-

mannoerne. Christiansborg 25. Marts 1778.

—

Norske Tegn. XLI, 226*- 228. P. Pétursson Hist. Eccl. bl.

S. 130—132; Rubr. hos Fogtm. VI. 2, 121.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi eré

komne i Erfaring om, at de Indkomster, som Vestmannoe

Kirke paa Vort Land Island nu nyder, skal i Tidens

Længde være blevne meget forskjellige fra dem, som

dertil i fordum Tid bleve ydede, og Præsterne samme-

steds tillige allerund. have anholdet om noget Tillæg

udi deres ringe Levebrod: saa give Vi eder hermed

tilkjende, at Vi, efter det af dig, Biskop Finnur Jonsson,

i den Anledning i Overeensstemmelse med de gamle

Fundationer gjorte, og af dig, Stiftamtmand Thodal, bi-

faldte Forslag, ang. et Reglement for Kirkens og Præ-

sternes Indkomster paa bemeldte Vestmannoe, samt

efler den saavel fra Vores Vestindisk-Guineiske Rente-

') communiceret Stiftamtmand Thodal ved Toldk. Skriv. 24.

Marts 1778 (Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 442) „saavel til egen

fornoden Underretning, som og til derefter foranstaltende

videre Bekjendtgjoreise inden dette Aars'Landsthing", samt

ligeledes -Amtmand Stephensen, samtlige Sysselmænd og

Landfogden (Isl. Copieb. sst. Nr. 441 og 443).
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°S General -Toldkammer, som Vores General- Kirke -In- 4778.

speclions-Collegio derover indhentede Betænkning, allern. 25. Marts

have funden for godt hermed at anordne, at med for-

anforte Vestmannoe Kirkes og Præsiers Indkomster og

deres Bestyrelse herefter skal forholdes saaledes:

1) Ombudsmanden paa Vestmannoerne skal altid

være Kirkeværge, indcassere Kirkens Indkomster og

indfbre dem rigtig udi Kirkebogen, og skal i den Post

holde sig den om Kirkebogens Indretning udi Island allern.

Forordning aldeles efterretlig. — 2) Saasom Jorden By-

luslader er Kirken frakommen, da, saafremt den kan

igjen opsporges, bor den igjen indkaldes, og dens Af-

gift Kirken aarligen til Indkomst anslaaes, med mindre

de, som den i Hævd og Eiendom have, kan vise lovlig

Adkomst. — 3) Istedenfor de Tiender, som Kirken til-

forn har lilhort, skal den here fter ydes een god Fisk

af hver Baad
?

som bruges til Fiskerie paa Vestmann-

oerne, være sig inden eller uden Værtiden, og hvem-

soinhelst Baaden kan tilhore, af hvilken Bugen og Tranet

fores Kirken til Indkomst, men det andet af bemeldte

Fisk, som almindeligen kaldes Rask, skal tilhore Om-

budsmanden for Virkningen; bemeldte *Fisk skal nydes

a 'u*d , naar der faaes een Fisk i Lod, eller mere. —
^) Lysetoldene skal herefter aarligen betales til Kirken,

ligesom andre Steder paa det faste Land, og Kirken

M Indkomst ind fores udi Kirkebogen, saa Præsterne

herefter dermed intet have sig at befatte. — 5) Da

Fisketienden paa Vestmannoe i de sidste Aaringer skal

ha^e været saa ringe, at Præsterne paa bemeldte Oe
have lidt Mangel for nodvendig Udkomme, saa have Vi

under 21. April a. *p< af sær kongelig Naade forundt

bemeldte Præster i 6 Aarden r
3 Deel af samme Tiende,

som nu oppebæres for Vores Regning, men naar be-

meldte 6 Aar ere forbi, skal der nærmere gjbres Os
allerund. Forestilling, om dette Beneficium endnu læn-

gere skal vedvare, eller og Præsterne tillægges en vis

barlig Indkomst, imod at de afstaae deres Andeel af

28*
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1778. Tienden. — 6) For Stolestad i Kirken skal af Indbyg-

25. Marts, gerne betales herefter som hidindtil været haver, og

desforuden een Fisk af hver Fisker fra det faste Land,

som der opholder sig Om Værtiden til at tiske. —
7) Legkaup eller for Begravelse betales her af de For-

muende, ligesom paa det faste Land, da de Fattige

nyde det for Intet, ligesom andensteds tilgaaer; det

halve Legkaup eller Gravtold, som af en gammel Vane

og egen Vedtægt pleier at indeholdes for Værktoi til

Gravningen, skal og fores Kirken til Indtægt, men Værk-

toiet og dets Reparation fores Kirken til Udgift. —
8) Naar Kirken er færdig, og har faaet dobbelt Tag

med alt Andet, som horer til Bygningens Fuldkommen-

hed, skal dens Tag og Tommer aarligen opskrabes,

paa det ingen forraadnende Materie sig derudi skal

fæste, og siden troligen beges; det samme er og at

sige om Vindue-Skoder og andet Saadant, som ved Beeg

forvares for Forraadnelse; ligeledes Væggene kalkes

paa ny, naar Behov gjores, saa at Intet af Forsømmelse
1

spildes eller kommer til Skade, hvilket Ombudsmanden

bor iagttage og være derfor ansvarlig. — 9) Al Kirkens

Indtægt og Udgift indskrives af Ombudsmanden udi

Kirkebogen, som til hvert Nytaar af begge Præsterne

og Sysselmanden skal sluttes og underskrives, og siden

Provsten udi hans Visitatser til Revision forevises, som

dem da, efter Sagens forefundne Beskaffenhed, retter

og confirmerer; - og bor alle disse, saavidt mueligt er,

see paa Kirkens Bedste og Skadesloshed udi alle Ting.

— 40) Kirkegaarden skal Ombudsmanden tilholde Sog-

nets Bonder at opgjore og reparere, eftersom Nødven-

digheden det udfordrer, hvilket Arbeide alle Indbyggere

bar paa egen Bekostning forrette, naar det dem tilsiges

uden Værtid eller Hoslet, og om Arbeidet foretages den

Tid, -som Fiskerne fra Fastelandet ere tilstede, da bor

de og dertil være behjelpelige, og skal der paa Kirke-

gaarden gjores et Led med Dor og Laas for, paa det

ingen Greature kan der ind komme, for at ejore nogen
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Skade eller Uform. — 11) Alle Kirkens Ornamenter, 1778.

Instrumenter og Eiendom
,
hvad Navn den kan nave

? ^T^lartT
skal være i Ombudsmandens Bevaring og Ansvar, som
skal lade dem efter Fornødenhed reparere, og saa i

del Fald som andre altid accordere det nbieste paa

birkens Vegne, dog saa, at det bliver gjort (il Gavns,

thi unyttige Flikkerier bor Kirken ikke fores til Regning,

hvormed Præsterne bor ogsaa have Inspection. — Der-

efter I eder allerund. have at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning at tilkjendegive, samt Os ellers at

indberette, at I denne Vores Ordre have bekommet.

Befalendes &c. Christiansborg Slot den 25. Martii 1778.

Toldkammer-Skrivelse til den islandske Han- 14. April,

dels Djrection, ang. en Postjagts Toure imellem

Island og Danmark. Khavn 14. April 1778. —
Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 492.'

.

Som den kongelige Ober-Skatte-Direction haver i

Skrivelse til os a/ 30. Martii sidsti. blandt andet erin-

dret om den store Nytte, der kunde haves af at have

en Paquet-Baad eller Post-Jagt til Fart" imellem Kjdben-

havn og Island, allerhelst tidlig paa Foraaret, da man
ellers ingen Efterretning kan faae der fra Landet, og

desuden alle, og deriblandt ogsaa de Anstalters Fbielse,

s°m udfordre den hurtigste Befordring, nu maa beroe

alene paa Handelens Skibe, ved hvilke ingen Efterret-

ning kan haves fra Landet inden de forste af dem

hjemkommer, hvilket sædvanligen ikke skeer for end i

August Maaned: saa bnsker Kammeret meget, at det,

baade i Aar og for Fremtiden, kunde- saaledes indret-

tes, at een af de i Landet liggende Jagter kunde lbbe

herover saa tidlig i Foraaret, som Soen kunde agtes

at være seilbar, for at bringe Efterretninger fra Landet,

hvilke man kan haabe at faae desto fuldstændigere,

naar Ovrigheden i Landet, og fornemmelig Stiftamtman-

den og Amtmanden, som boe i Nærheden, blive, noget
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1778. for Jagten afgaaer, underrettede derom, paa det de

kunde skrive med samme hvad de agte fornodent. —
Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammer den

14. Aprilis 1778.

14. April.

is. April. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Præmier for Brydning af Gibssteen. Khåyn

15. April 1778. — M. Copieb. Litr. S, Nr. 497. -
Uddrag.

.... 'Og da det er blevet indberettet, at en

Bonde, navnlig Simon Sighvatsson i Krisevig, skal lægge

meget Vind paa at udbryde den der faldne Gibs-

steen, og vi have erholdet til Prbve 12 Fjerdinger

heraf, hvilken baade i Couleur og Fiinhed er befunden

endog at være bedre end den franske, saa ville Hr.

Stiftamlm. behagelig foranstalte, at Bonden paa oven-

meldte Maade blive udbetalte de' ham for disse 12

Fjerdinger tillagte 5 Croner eller deres Værd i Courant,

samt see ham opmuntret til hermed fremdeles at fort-

fare, da den islandske Handels Direction haveriAlmin-

delighed tilladt, at Gibsen maa' som Baglast fores hjem

med de Skibe, der gaae directe fra Island her til Sta-

den, da den ikke behover at pakkes i Foustager, men
kan lægges los i Skibet. lovrigt skulde vi særdeles

meget onske, at Stedet, hvor Gibsstenen falder, maatte

blive af kyndige Folk efjerseet, og Bonden efter Be-

liggenheden given Anviisning paa, hvorledes den bedst

kunde bruges, saavel i Hensigt til al man kunde naae

nogen Mængde deraf, helst i noget store Stykker, som

og at Bruddet kunde saavidt muligt conserveres for at

blive opfyldt med Vand. Til ellers at lette dette Bon-

dens Arbeide , have vi, efter derom forte Correspon-

dence med Professor Harsdorff, foranstaltet forfærdigede

her i Staden tvende Brækstænger, hver 2V4 Al. lang,

') det Udeladte er kgl. Resol. 13. April, ang. Præmier for

adskillige Foretagender til Landvæsenets Fremme især

Gjærdesætninger, ligeledes for Reensdyrs Transport o. s. v.
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'i Mukkert, vægtig 1 Va Lpd. og 12 Jernkiler, hvilke af- 1778.

sendes med Bosands-Skibet , .
og addresseres til Hr. ~7T~"7^t;

q , lo. April.
^tutamtm., for derefter af Dem behageligen at besorges

fonden tilstillede Vestindisk- Guineiske Rente-

og General-Toldkammer den 15. Aprilis 1778.

Forordning ang. Banco - Sedlers Indforelse i 22. April.

Island. Christiansborg 22 April 1778 1

.
—

Publiceret paa Althinget den 13. Juli 1778 og dens Rubrum

(paa Islandsk) anmærket i Althingsbogen s. A. Nr. V, S. 6.

— Norske Reg. 47, 787*—739. Original- Aftryk hos Hopff-

ner
; Qvart-Forr. for 1778, S. 67—70; Schou VII, 30 -32. —

.

'

§1-5 indtil Ordene u17 Sk. i D. Cour." trykt som Bilag

Nr. xv til den danske Udgave af For. 13. Juni 1787, S 76-77,

dog med Udeladelse af en enkelt Sætning. — Islandsk Over-

sættelse : „Forordning um Danskra Banco-Sedla innfærslu i Is-

land" trykt som Tillæg til Althingsbogen 1778, i Form som

Original med Underskriften Ugeledes g 1—5 [med feilagtig

Saturn 18. April 1778] i corrigeret Oversættelse, indtil Ordene

«i donskum gångpem'ngum", som Bilag Nr. xv til den islandske

Udgave af For. 13. Juni 1787, S. 136—137.

Forordning, anlangende at Danske Banco -Sedler,

^ær de paa een Rigsdaler og 5 Rigsdaler, maa indfores

udi Island, med videre.

Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Dan-

mark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Holsten, Storm ara, Dytmersken og Oldenborg, G. A. V., at

s °n:) det, ved at anordne den sidst udgangneHandels-Taxt

Island af 30. Maji 1776, haver været Vores allern.

Hensigt, at Næringsmidlerne der i Landet, og den deraf

flydende Omsætning af Penge, sammesteds kunde for-

ceres og udvides; og Vi nu, af de i sidstafvigte Aar

derfra indkomne Efterretninger, have erfaret, at Om-

sætningen meget har tiltaget og formeret sig fremfor

tøJbrn: saa have Vi, for endnu ydermere at see samme
befordret og lettet, bevilget og tilladt, ligesom Vi og

^^d allern . bevilge og tillade, at Danske Banco-'

') For. 13. Juni 1787, Cap. II. § 16.
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4778. Sedler, som af Kjøbenhavns Banque ere udgivne, og

22. April, især de paa een Rigsdaler og de paa fem Rigsdaler i Dansk

Courant-Mynt, maae nu og herefter indfbres i Vort Land

Island, som et Omsætnings - Middel
,
ligesom de i Vore

Riger Danmark
,
Norge og Fyrstendommene forlængst

ere saaledes indforte; til hvilken Ende Vi allern. have

• fundep for godl endvidere at anordne og befale, somfblger:

I) Forbemeldte Banco-Sedler paa een og fem Rigs-

daler Courant skal, fra denne Vores allern. Anordnings

Bekjendtgjorelse af, gaae og gjelde i Island ligesaa fuldt

som rede Penge, efter den Værd, paa hvilken de lyde,

og det ei alene i al Handel og Vandel blandt Landets

Indbyggere selv, men og saavel i Vor Jordebogs og

Handelens, som alle ovrige offentlige Casser, ligesom

disse Sedler og beholde samme Værd overalt i Vore

Riger og Fyrstendommer, om de igjen fra Island i sin

Tid derhen kunde komme tilbage. — 2) Og paa det

Vore kjære og troe Undersaatter paa Vort Land Island

kunde være saa meget mere forsikkrede om de Sedlers

Rigtighed, hvilke saaledes gaae der i Landet, som Danske

Banco-Sedler, da have Vi ved Vores Banque udi Kjo-

benhavn allern. foranstaltet, at de af dette Slags Sedler,

som af den islandske, finmarkske og færbiske Handels

og Fiskefangsles Direction requireres til Island, blive

forsynede bag paa med en trykt Paaskrift i det islandske

Sprog, og især Een-Rigsdalers-Sedlerne med denne:

{(
Thessi Banco-Sedill geingur fyrir Einn Rikisdal

edur Nyntiu [rctt. m'uliu] og Sex Skilldinga i Danskri

' Courant Mynt i Dannioi ku, Noregi og Fyrstadæmunum,

eins og a Islandi."

og derimod Fem- Rigsdalers-Sedlerne med denne:

({
Thessi Banco-Sedill geingur fyrir Fim Rikisdali,

hvern til Nyntiu [relt. m'utiu] og Sex Skilldinga i

Danskri Courant. Mynt i Danmbrku, Noregi og Fyrst a-

dæmunum, eins og a Islandi".

Hvilken islandske Paaskrift Vi desuden, til desto stbrre

Betryggelse, allern. have ladet forsyne med Underskrift

r
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af tvende, udi Vor Tjeneste staaende, paalidelige 1778.

Mænd. — 3j Ligesom det, ved den af Vores hoisalige 22 April.

ftr
- Farfader, hoilovlig Ihukommelse Kong Christian den

Sjette, allern. confirmerede Octroy for den kjobenhavnske

^ssignalions Vexel- og Laane-Banque, dens 8. Artikel,

udtrykkelig er fastsat, at hvo, som maatte understaae
S1S at eftergjore Banco- Billetter, eller deres Summer,
Stempel, Papir, Underskrift eller Indhold at forandre og

forfalske, bor uden al Naade straffes, som for falsk

%ntning, hvorfore i Vores Lov er sat Straf paa Ære,
Liv og Gods, saadant og til Alles Efterretning endvidere

ved Forordningen af 8. Martii 4737 er bekjendtgjort:

s&a ville Vi allern., at saadan gjorte Anordning ligeledes

skal have Kraft og gjelde i Island. — 4) Naar forbe-
r° rte i Island saaledes indforte Banco -Sedler maatte

blive opslidte ved Brugen, maae de ingenlunde flikkes

eUer oplimes med andet Papir, men de iblandt Indbyg-

gerne, som have saadanne forslidte Sedler i Hænder,
maa del være allern. tilladt, at levere samme til Han-
^ els-Casserne, da de kunne vente der at erholde andre
1 de forslidtes Sted, hvilke sidste derfra blive at over-

sende til Handels-Direclionen, til Omvexling udi Banquen.

°) Og da .Vi allern. have funden for godt. ogsaa at

See Handelen i Island, foruden Banco-Sedlerne og den

lierede anordnede Danske Courant-Mynt, forsynet saa-
vel med danske Specier, som Croner, hvis Værd ikke
er bestemt i den sidste Handels-Taxt, saa have Vi til-

*Se herved allern. villet give tilkjende, at en dansk

pecie med Vores Præg, ifolge Forordningen af 2. Januarii

'6, skal gaae i" Island, som ellers overalt i Vore Bi-

§er
g Fyrstendomme, for een -Rigsdaler og to og tyve

killing
^ g en ])ansk Crone for otte og tredsindstyve

killing. en halv crone for fire og tredive Skilling,
°8 en Qvart Crone for sytten Skilling i Dansk Courant.
ed alle andre Speciers Værdie og Beregning imod

J^^VIynt forholdes efter Octroyen af 15. Augusti

3 i>la^. 19. Marts 1788.
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4778. 1763, dens 2l. Posl. Thi byde og befale Vi Vore Gre-

^T^r^T ver, Stiftbefalinesmænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd,
22. April. ' ° 1 r

Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemeslere

og Baad, Fogder og alle Andre, som denne Vores For-

ordning under Vort Cancellie-éeigl tilskikket vorder, at

de den paa behorige Steder til Alles Efterretning strax

lade læse og forkynde. Givet paa vort Slot Christians-

borg udi Vores kongelige Residence -Stad Kjobenhavn

den 22. April Anno 1 778.

30. Aprii. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger

ved Saltværker paa Reykjanes og Reykholum i

Island. Christiansborg d. 30. April 1778. —
I Forestilling 28. Marts beretter Toldkammeret, at de ved

Resol. 17. Februar f. A. bestemte Foranstaltninger ved Reykja-

nes Saltværk ere iværksatte, og havde kostet 204 Rd. 3 Mk«

6 1

/-.' Sk., ligeledes var Mageskiftet af Gaarden Reykjarfjoror

gaaet for sig; nu foreslaaes fremdeles nye Foranstaltninger til

Værkets Udvidelse, hvoraf man ifolge Calculer lovede sig 782

Rd. aarligt Overskud i det Hele. Productionen af Salt havde

været: i Aaret 1775: 160 Tdr: fra 1. Januar til 13. Juni 1776,

i 6 Maaneder: 115 Tdr., og derfra til 6. August 1777, i 1^

Maaneder: 275 Tdr. — Med Hensyn til Anlægget paa Reyk-

holum havde man ingen tilforladelige Overslag kunnet tilveie-

bringe, kun havde Usier beregnet, at der kunde produceres

1000 Tdr. Salt om Aaret og ventes Overskud 1664 Rd. aarlig?

men Kammeret anslog Omkostningerne, i Forhold til Reykja-

nes, meget hoiere, og mente, at de kunde gaae optil 17-20,000

Rd. — Vestindisk-Giiineiské Rente- og General-Toldkammers

islandske &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1777—

l

1?^,

24, Nr. 32; jevnf. J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii"Reise,

,
;
; S. CLXXIV. £1 * ;i

Vi approbere allern. alle de Foranstaltninger, Kam-

meret, saaledes som her allerund. er foredraget, har fo ,et

for Saltværket paa Reykenes, saavel i
Almindelighed,

som især i Henseende til det, der er foretaget, betinget)

anskaffet og oversendt til Anlæggets forsle Udvidelse eftei

Sysselmand Arnorsens Forslag. Og som Vi allern. til-
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^de, at alle derpaa medgangne og medgaaende Om- 1 778.

kostnirjger maa, ligesom hvad de for ifjor forlangte^^^T^T
, du. April«

nocivendige Inventarier have kostet, af Vores Kasse ud-

betales: saa authorisere Vi Kammeret til fremdeles, paa

bedste Maade og for Vores Regning at foranstalte det,

s°m endvidere efter den af Arnorsen og Walter ud-

kastede Plan er fundet fornodent og tjenligt til dette .

Værks Udvidelse og fuldkomne Istandsættelse. Usier

tøaa tillægges en Douceur af 50 Rd. — De af Syssel-
v

^and Arnorsen forlangte, og af Kammeret betingede

Inventarier for i Aar maa af Vores Kasse bekostes.

Skjbderne paa Audkula og Byrnustad have Vi allern.

Underskrevet. — Hvad det foreslagne nye Anlæg paa

fteikhole angaaer, da bifalde Vi aldeles Kammerets Be- N

bukning derom, og som det er Vores Villie, at Kam-

feret anvender al Umage for saasnart muligt at fore-

ligge Os et nbie Overslag over hvad dette Anlæg vilde

koste, naar det aarligen skulde frembringe de omtrent

^00 Tdr. Salt, som Sblvværks-Lærlingen Usier har for-

enet der at kunde virkes, saa haver og Kammeret
s^ax at foranledige Ordre til den, som forestaaer Havne-

"uialingen
i Island, at han i Sommer, medens han er

Paa Bredefjorden, nbie undersoger Indseilingen til Reik-

saa at derom til næste Host kunde haves fuld

Vished,
hvilket, tillige med hvad videre Oplysning derom

a8tel fornoden at indhente, dernæst i nærmere

:

erun d. Forestilling bliver al foredrage, da det er

°res Onske, at et fordeelagtigt Saltværk paa Reikhole
unde sæltes i Stand. Christiansborg Slot den 30.

April 1778/

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og !• Mai

•skoppen j Holum Stif(/ Gisli Magnusson, ang:
*e8«l for Uddelingen af de lil fattige Præstekalde
1 Ho,«»« Stift henlagte Almisse Penge.

'

Chri-
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444. Beskr. ang. fattige Præstekald.

1778. stiansborg 1. Mai 1778. - Norske Tegn. XLI,

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Hr. Olafur Jonsson, Præst til Svalbards Menighed i Thi-

slilfjord i Holum Stift paa Vort Land Island, hos Os

allerimd. haver anholde!, at han, i Betragtning af hans

fattige Omstændigheder, da han sidder i et ringe Kald,

omtrent af 12 Bd. aarlig Indkomst, som endog ved Elv-

brud har taget Skade, og har 8 Bbrn, en svag Moder

og Kone: maatte for sig og Efterkommere tillægges

nogen Andeel af den Almisse, som er efter Fundatzen

af 21. Martii 1575 henlagt til fattige Præstekald der i

Stiftet: — saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, 1

Anledning af eders derpaa meddelte Erklæring, allern.

ville have bevilget, at for" Hr. Olafur Jonsson maa nyde

Deel i den forberbrte Almisse og tilstaaes Noget deraf

aarlig, efter eders Sigende, dog ikkun for hans Person,

saa længe han lever og i dette Kald forbliver, da den

derefter skal falde tilbage til sit ellers bestemte Brug :

men som Vi ved denne Leilighed ere komne i Erfaring

om, at foranforte Fundatz ei altid saa nbie, som ske 6

burde, er bleven eflerlevet, saa er tillige hermed Vores

allern. Villie og Befaling, at 1 nbie vaage over, at den'ie

kongelige Fundatz i alle sine Ord vorder efterlevet, °&

at især alle de i bemeldte Fundatz ikke benævnte Kald?

som kort eller længe have nydt denne Almisse, sk3 '

miste den igjen, naar nuværende Præster ved Dbd etl

afgaae, da Almissen bbr indskrænkes til de i Fundat
zen

benævnte Kald, og ikke tillægges andre, uden de 1

samme med udtrykkelige Ord foreskrevne Tilfælde. D ef

efter I eder allerund. have at rette, og herom den f°r

nbdne Anstalt at lade fbie, samt Os ellers at indberette

at I denne Vores Ordre have bekommet. Befalendes
'

Christiansborg Slot den 1. Maji 1778. [ad mandaturøJ'

i. Mai. Reskript til Stiftamtmand Thodal og BiskoP

Finnur Jonsson, ang. Contributionen til Emefl'
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Pr«Ster. Christiansborg den 1. Mai 1778. —
Publiceret

i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1779. —
N°rske Tegn. XLI, 248*-249.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

John Sivertsen, Sognepræst til Stad udi Grunnevig
^aa Vort Land Island, hos Os allerund. haver andraget,
at det ham forundte Kald er af saa rinse Indkomme,
r\ i

samme ikke overgaaer 30 Rd., hvoraf han med Hu-
strue og Bom ikke kan ernæres, men at det dog er

anSi) t at svare to Groner aarlig til Pastores emeritos,

^holdende derhos allerund., at han for samme Contri-

utlon at svare herefter maatte befries: — saa give Vi
eder hermed tilkjende, at Vi, efter saadan forne Herr
J°hn Sivertsens allerund. gjorte Ansogning, samt saavel

^
eps derpaa meddelte Erklæring, som Vores General-

^rke-Inspections-Gollegii Betænkning, allern. have be-

y ^? at han herefter maa være befriet for at svare
rskrevne hans Kald paalagde Gontribution til Pastores

6rtl
6ritos, og samme igjen at paålægges og fordeles paa

j^nde andre Kald, som imellem sig ere lige gode, men
dre end hans. Derefter 1 eder allerund. have at rette

^§ Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

efalend.es &c. Christiansborg Slot den f. Maji Anno
1778 1 r ^ i-.° • Lad mandatum].

Caucellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

§ Biskop Finnur Jonsson, ang. Nydelse afgeist-
^§e Rettigheder for en afsat Præsts Kone. Khavn

Mai 1778. — Canc. Brevb. 1778, Nr. 688, S. 368.

P. M. Forrige Præst paa Island, Erich Brynjolfsen,

°pholdende sig paa Brodretunge udi Arnes Syssel,

Anledning af dette Reskript blev i Synodalforsamlmgen
for

Skalholts Stift 1779 den Præstekaldet Stab i Grunnavik

Paahvilende Contribution til Pastores Emeritos paalignet

aldene Helgafell og Hvamm i Hvammssveit, og 4Mk.
Lro*er paaiagt hvert af disse Kald.
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1778. har beklaget sig, at han og Huslrue siden Aaret 1765

har været skilt ved den geistlige Stands Rettigheder,

fordi han i sit Ægteskab har besvangret et ugift Fruen-

timmer, og at det inderlig smerter ham, om hans uskyl-

dige Huslrue efter hans Dod desformedelst skulde tabe

de Fordele, hende ellers kunde tilkomme; thi har man,

i Anledning af D. Hoiærv. derpaa tegnede Erklæring?

herved tjenstligst skuldet tilmelde Hr. Stiftbefalingsni.,

at det kan tillades Supplieantens Hustrue, som uskyldig

i det af ham Fordvede, ligefuldt at nyde godt af den

geistlige Stands Rettigheder. Cancelliet d. 2. Maji 1778.

4. Mai. Plakat ang. Forstrands- Rettigheden i Island.

Christiansborg 4. Mai 1778 1

. — Benne Plakat er

stadfæstet ved kongelig Resolution 4. Mai 1778, og Originalen

findes heftet bagved samme i det Vestindisk-Guineiske Bente-

og General-Toldkammers islandske &c. Forestillings og Resol.

Protocol for 1777—1778, 24, Nr. 38. — Plakaten er publiceret

paa Althinget den 14. Juli 1779 og Rubrum indfort i AJthings-

bogen s. A. Nr. III. — Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-

Forr. for 1778, S. 75-77; Schou VII, 35-37. Uddrag C§^
1

som Bilag xn til den danske Udgave af For. 13. Juni l?87'

S. 64-66 og islandsk Oversættelse ligeledes som Bilag *il>

S. 124-126, til den islandske Udgave af samme Forordning-

Plakat angaaende Forstrands - Rettighed udi Is-

land.

Vi Chrislian den Syvende &c. G. A. V., at, da Vi

ere komne i Erfaring om , at adskillige iblandt Ved-

kommende i Island ere geraadne i Uvished og Uenighed

om, hvorledes de, siden den islandske Lovs Udgivelse?

til bemeldte Land Tid efter anden ergangne Anordnin-

ger, Forstrands-Bettigheden angaaende, skulle være

forstaae, saa at derover endog skal have reist sig,

i de senere Tider, endeel, vidtloflige Tvistigheder:
sa«

have Vi, for at see saadan Uvished eengang for *
e

l

) Plak. 2. April 1853.
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bævet, og Vore kjære og Iroe Undersaatter satte i Sik- 4778.

kerhed for al deraf flydende Uleilighed og Besværing, 4. Mai

allern. fundet
1

for godt, herved deels at igjenlage og

Afklare forbemeldte Anordninger, deels og for den fbl-

Sende Tid herom endvidere at anordne saaledes som

4) Alle strandede Skibe og Gods, være sig hele

eHer brudte Skibe, Skibsbaade, Ankere, Tove, Maste-

Træer eller andre Skibs-Redskaber og Inventarier, hele

Foustager, samt alt andet Gods eller Vare, som saa-

danne Skibe maatte have indehaft, skulle, naar Eier-

^æiid ikke folge med, eller de ikke Aar og Dag, efter

lovlig udstæd Lysning ved Landslhinget , saml Procla-

tøation i de islandske, kjbbenhavnske og altonaiske

Tidender (fra hvilken Proclamation i de allonaiske Ti-

dender Aar og Dag skal regnes) med antagelige Beviser

melde sig, ifolge Forordningen af 20. Maji 1595, 21.

Martii 1705, samt den i Octroyen af 15. Augusti 4763,

Art., pa'aberaabte Resolution af 30. Jan. 1742, være
Os alene forbeholdne, som et uafhændet Regale, over-

i Landet, saavej paa dé offentlige Stiftelsers, Kirker-

nes og det Geistlige, som alle* andre Godsers Forstrande.

• hvilten Henseende alt saadant Skibs-Vrag og Skibs-

^°ds skal af enhver vedkommende Sysselmand, saa

hastig. saadan Stranding bliver ham tilmeldt, tages un-
°* er Opsyn, og' Os derpaa lovligen lildommes, samt
derfor af Sysselmanden aflægges riglig Regnskab til

Landfogden, attesteret af vedkommende Amtmand; 02
oli

saavel i Hensigt til Anmeldelsen for Sysselmanden,

* a^ Andet, dermed omgaaes og forholdes efter

^ordningen af 21. Martii 1705. saavidt den kan passe
Sl
§ med Landets Leiligtxed. — 2) Alt Vrag af Eeg, Gran

\\
^yr ; som opdriver paa Bispestolenes, Kirkernes,

sP 1 talernes 02 de beneficerede Godsers Strande, 02
m ikke kan have Navn af strandet Skib og Gods,

Saasom
tilhugget og tilskaaren Tommer, Planker, Bræd-

' samt smaae enkelte Stykker af strandede Skibe
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1 778. og Baade, som ere af liden Værd, saavel som de der-

4. Mai. udi fastsiddende Bolter, Som og andet Jern, skal tilhore

disse offentlige Stiftelser og Beneficiariis, ifolge Forord-

ningen af 3. Maji 1650, samt bemeldte Stiftelsers con-

firrnerede Jordeboger og Adkomster, naar ingen Eiermand,

Aar ogDag efterat det lovlig er lyst op ved Landsthinget \

melder sig dertil, uden at Sysselmændene, paa Grund

af den kgl. Besolution af 26. Martii 1736, kunne tilholde

sig nogen Deel deraf. Det samme gjelder og om

Vores forbeholdne Gods, nemlig Klostere og Ombuds-

Jorder, som ere under Forpagtning, saa at Vrag af dette

Slags der alene tilkommer Kloster- og Ombudsholdere,

som Forpagtere af delte Gods. — 3) Derimod tilkom-'

mer Sysselmændene, hver i sit Syssel, i Kraft af be-

bemeldte Besolution af 26. Martii 1736, alt det i fore-

gaaende 2. Post ommeldte, og fra det Os i 1. Post

forbeholdte Begale undtagné Vrag, som opdriver paa

Selveier-Godset, da saadan Vores Bettighed ved bemeldte

Besolution er overladt til dem. — 4)
2 Under Navn af

Vrag, med hvilket saaledes som foranfort forholdes,

maa ikke forstaaes Hvalfiské, som drive til eller paa

Land uden Harpun, om ^ie end ere anskaarne; ikke

heller utilhugget og uskaaren Drivetommer, omendskjondt

derpaa kunde findes et eller andet Oxehug eller Skaar

for Enden eller udvendig, hvilketalt efter den islandske

Lovs Bekebalk 1. og 12. Cap. skal folge Grunden ; meD

ganske fuldt tilhugget eller savet Tommer, skaarne

Brædder og deslige, skulle i dette Fald alene forstaaes

under forbemeldte Vrag. — 5) Af alle de Hvalfiske,

som drive paa Land med Harpun i, udskiftes en Parl

for Harpuneren, eller saakaldet Skudmands-Lod, hvor-

med forholdes efter Bekebalkens 4. og 5. Capitel.
(

Ind-

finder Eieren af Harpunen sig ikke Aar og Dag eftei

at Harpunen er lovlig -lyst ved Landsthinget, faldei

Plak. 21. April 1819.

Canc. Skriv, 26. August 1809 og 16. Septbr. 1820.
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halve Delen af denne Lod paa Selveier-Godset til -Sys-

selmændene, som dermed ere forlehnte ved Resolution

af $6. Martii 4736; men den anden halve Deel skal

fi%e Grunden, til Erstatning for Bjergningen og bvrige

Umage og Omkostninger: hvorimod det er Sysselmæn-

dene uformeent, at antage sig selv Forvaringen af denne

k°d, fra den Tid den er udskiftet, og til Aar og Dag
er gaaet. — Men paa Vore Kloslere og Ombuds-Jorder

hJfalder denne Lod i lige Tilfælde Kloster- og Ombuds-

holderne, ligesom og de offentlige Stiftelser,
(

saasom

bispestolene, Kirkerne, Hospitalerne, saavel som Bene-

ficiariis paa det geistlige Gods. Hvorefter alle og en-

hver Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kgl. Uesidence-

Siad Kjobenhavn den 4. Maji 1778.

1778.

4. Mai.

Kongelig Resolution ang Udgivelsen af Olavii

Rsiseberetninger m v - Ofcrfetiansboiig 4. Mai

1778 1
. — Kammer - Seeretair Olavius havde indsendt den

af hum lorte Journal over Reisen i Nord -Island i Sommeren
1777. Iblandt de Ting som han liavde fundet paa den sidste

Beise var enslags Porcelain-Jord og en Blyant-Erts, den fcirste

fra M^kollsdal , den sidste fra Sigluijord nær ved Gaarden
Htt*h$ i en Dybde af Hi Alen fandtes Laget 11 Tommer tykt

°8 ^ Alen bredt Porcellain-Jorden var endnu ikke provet, men
tyant-Értsen ansaaes for omtrent ligesaa god som den engelske,

°g i Betragtning deraf havde Landhusholdnings-Selskabet til—

^agt Olavius en Præmie. Kammeret foreslaaer at indlede nær-
me i'e Correspondence om disse Opdagelser, og de i deri An-
ledning foretagende Undersøgelser og Foranstaltninger. —
Kammeret bifalder ligeledes Olavii Forslag, at udgive Beretnin-
gerne om hans Reiser, samt Henchels Beskrivelse af Svovel-
nierne og Zieners over Surtarbrandsfjeldene, hvortil Olavius

>avde foreslaaet at ftfié en Student CSæmuti^) Holms Beskri-
e over Is- og Ildbjergene, samt at Bogen ledsagedes med

4. Mai.

vels

1

J kgl. Resol. 17. Juni 1779.

29
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-1778. Kort over Island. — Kammeret skizzerer kortelig Planen for

4. Mai. Udgaven, som foreslaaes ordnet efter Indhold^ og at af de led-

— sagende Figurer og Tegninger udvælges de bedste og stikkes

i Kobber; ligeledes bifaldes Udgivelsen af Henchels og Zieners

Beskrivelser, hvorimod Holms menes ikke passende at kunne

udgives dermed,
<{
deels da det ikke fra Kammeret er foran-

staltet, deels da alle Tegningerne ikke ere affattede efter Kon-
* - stens Regler". Oplaget foreslaaes til 5 å 600 Exemplarer

(Forest. 25. April). — Vestindisk-Guineiske Rente- og Gene-

ral-Toldkammers islandske &c. Forestillinger og Resolutioner

pro 1777-1778, 24, Nr. 37; J. Erichsens „Forberedelse" til

Olavii Reise, S. GGIX.

Vi have med Velbehag anseet det Kammeret al-

lerund, har foredraget Os ang. Kammer-Secrelaire Olavii

Flid i at efterkomme de ham ved hans seneste Reise i

Island paalagle Pligier, og som Vi allern. tillade, at de

ham forundte Diætpenge, 2 Rd. daglig, maa vedvare

indlil Udgangen af næstafvigte Aar, saa ville Vi endvidere

tillægge ham for den sidste som for næstforrige Reise en

Douceur af 200 Rd. Den af Olavio paa hans Reise op-

dagede Jordart, som han formener at være brugbar til

Porcellains Fabrikering, maa af Kammeret besbrges

nbiagtigen prbvet, ligesom og om Blyants -Erlsen nær-

mere maa undersbges og med kyndige Folk desangaa-

ende corresponderes, og skulde da Noget ansees tjen-

ligt enten i begge Henseender eller med een af Delene

at foretage, da haver Kammeret derom at indkomme

med nærmere allerund. Forestilling. Alle (re Olavii

Reiser, saavel som Henchels Beskrivelse over Svovei-

minerne og Zieners over Surterbrandsfjeldene, maa ved

Trykken bekjendtgjbres efter den Plan Kammeret ha r

foreslaael, og de derlil udfordrende Omkostninger, ifald

og forsaavidt de ikke enten alle eller tildeels kunne

• blive for en Forlæggers Regning, af Vores Kasse betales.

Til Værkets Udarbeidning maa bemeldte Kammer-Secre-

taire Olavius antages, og ham, naar Arbeidel er færdigt

tillægges en Douceur efter dets Vidtlbftighed og den



Kgl. Resol. ang. Olayii Reisebeskrivelse. 451

derpaa anvendte Umage. Christiansborg den 4. Maji 1778.

1778 1

' ' / 4. Mai.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 10
-
Juni-

og Amtmand Stephensen, ang. Eftersyn af den

reykj avikske Fabriks Klædevarer. Khavn 10.

Juni 1778. — At, da det er befundet baade dobbelt beko-

steligt og tillige uden virkelig Nytte, at fore de ved Reykja-

vigs Fabrik forfærdigede Klædevarer til Khavn, for ved Hal-

len at blive efterseete og mærkede, og derefter igjen overførte

til Island til Forhandling, havde Kammeret approberet, at

disse Varer skulde paa Holmens Kjobmands Requisition efter-

sees af to paalidelige Mænd, hvortil foresloges Laugmand
Bjfirn Marcusson (der ogsaa havde Opsigt med Fabrikken) og

Sysselmand Gudmundur Runolfsson,' der, riaår de ved Under-

søgelsen finde Varerne forsvarlige efter de authoriserede Prci-

ver, skulde forsyne samme med deres Segl, der skulde gjelde

som den kjobenhavnske Halles -Stempel, men Handelen levere

den fornodne Lak. Den fornodne Ordre hertil paalægges det

Stiftamtmanden og Amtmanden at udstede, samt at bekjendt-

gjore denne Indretning baade inden Althinget og ellers for .

samtlige Sysselmænd. Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 564.

\

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal* 13. Juni.

ang Fiskydelse til Einarslons Kirke. Khavn 13

Juni 1778. — Canc. Brevb. 1778, Nr. 923, S. 559-560;

3evnf b. Thorsteinson om kongelige og andre offentlige Afgif-

S. iu,

P- M. Udi en hertil indkommen Ansogning har

Sognepræsten paa staderslad, . Provst Hr. Jon Magnussen

°g Sysselmand Haldor Jacobsen begjert, at Lons Kirke

fremdeles maatte aarlig nyde een Fisk, o: $V4 Sk. pro

Persona af Alle dem, som sbge Fiskeriet i Dritvig og
Lon, hvilken Afgift Kirken fra Arilds Tid skal have

') Communication til Olavius i Toldk. Skriv. 19. Mai 1778,

Isl. Copieb. Litr. S, Nr. 539.
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4778. ny dl 1

,
og at Sysselmanden i Sneefjeld Syssel maalte

^"^j^T" befales samme at indcassere, samt at gddtgjore Kirken

den Skade, den ved hans Forsømmelse er lilfbiet: thi
'

I

skulde man
;

i Anledning af saadan Ansogning, samt

saavel den fra lir. § tiftbefairøgsm. derover indhentede

Erklæring, som • vedkommende Collegii Betænkning,

tjenstligst have Dennem - lilmeldel, at ligesom Loris Kir-

. tés 'Ret til det Ansogle synes at være ganske ustridig,

saa vil det derimod blive Kirke -Eiernes egen Sag, al

beskikke en Mand til at oppebære denne Afgift, og

Sysselmanden alene at gaae lilhaande i at inddrive

Afgiften- ved Tvangsmiddel i Modivilligheds Tilfælde, paa

den af Hr. Sliflbefalingsm. foreslagne Maade, ved at op-

give ham en Liste paa de Modlvilliges Navne, hvorefter

han, inden Værtidens Slutning, haver uden videre Lov-

maal og Dom at exequere Afgiften, saaledes at en Fisk

bliver beregnet til 2 1A Sk., da denne 1
/4 Deel af mange

dog vil belobe sig til Noget, som Kirken vilde tabe ved

reent at miste den. Gancelliet den 1 3. Junii 1778.

22. Juli. Reskript til Professor Thomas Bugge, ang.

Antagelsen af en Elev til vordende Observator i

Island Fredensborg 22. Juli 1778*. - Sieli. Tegn.

LXXXIX, 779.

Christian den Syvende &o. V N. T. Da Vi, efter

at den paa Vort Land Island antagne Observator Astro-

nomiæ Eyolfer Johnsen ved Dbden var afgangen, have,

efter nu aføaimne Etatsraad Ilorrebows Forslag i
Aarel

H16 approberet, at en islandsk Student, navnlig Eyolfer

Johusonius Moh, maalle for det forste antages til Un-

derviisning i de dertil fornodne Videnskaber, og imid-

lertid, for at kunne fortsætte hans Studeringer, nyde

de Observator paa Island tillagte 80 Rd. aarlig, da han,

naar han dertil var duelig, kunde beskikkes som Ob-

') see Anordn. 27. Septbr. (Decln-.?) 1565
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servator; men du du har indberettet, al bemeldte Moh
i al den Tid ikke har sogt at bve sig i astronomiske

Observationer, saa og, uagtet de ham givne Erindrin-

ger, ligesaa lidet.indl'undei sig paa dine Collegier, hvoraf

tfyaa sluttes, at han ingen alvorlig Lyst har til Astrono-

mien, og du desaarsag har udso'gt en anden,' nemlig

Studiosus Basmus Lievog, som ved Flid har gjort god

Fremgang in Mattema ti cis og Astronomicis, og tillige •

fjender Instrumenternes Indretning, saa og har nogen

Færdighed i selv at reparere dem, hvilken er villig til

at gaae til Island, som Observator næste Foraar: saa

giye Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efter dit derhos

gjorte Forslag, allern. ville have bevilget, at de en Ob-

servator tillagte 80 Hd. maa for dette Aar udbetales

til dig. for deraf Tid efter anden at understotte Lievog,

i Forhold af hans Flittighed; dog skal omtrent Va Deel

deraf anvendes til for ham at indkjobe de uundværlige

astronomiske Boger og Tabeller, og haver du derhos

at paasee, at for
ne Lievog kan blive duelig at gaae til

feland næste Foraar, da, naar han der i nogle Aar har

viist saadan Flid, at af hans Arheide kunde haves den

forventede Nytte, ville Vi have Naade for ham til videre

Forfremmelse. Derefter du dig allerund. haver at rette,

°£ Vedkommende Sligt til Efterretning at ti lkjepdegive.

Befalendes- &c. Fredensborg Slot den 22. Julii 1778.

Plakat ang. Ægtefællers Vidnesbyrd. Fre- i6. Septbr.

(^nsborg 10. Seplembr. 1778. - Publiceret paa Al-

tinget 1779 og Rubrum indfort' i Althingsbogen s. A. Nr. in,
samt heelt aftrykt blandt Tillæggene til samme AJthingsbog. —
Siell. Reg. 73j 249b -250. — Original - Aftryk fios HHpflber.

Qvart-Forr. for i 778j s. 229^-280; Scbou VII, 121-122.
>

Plakat, anlangende i hvilke Tilfælde den ene Æg-
tffølle ikke maa stævnes til at -vidne imod den anden. \

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At du det
er befunden, al del paa adskillige Steder er kommen i

^ru
g, al Ægtefolk udi de Sager, hvori de begge ere
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4778. implicerede, eller som angaaer Boder, der af fælles

iTTT^Tr*""Bo skal udredes, indstævnes lil at vidne imod hinan-
16. Septbr. '

den, hvorved, imellem den uoplyste og enfoldige Almue,

let kan foranlediges Meeneed og mange andre onde

Fblger, saasom Uenighed og Had imellem Ægtefolk,

med videre; saa ville Vi, til sligt at forekomme, allern.

have budet og befalet, ligesom Vi og hermed byde og

befale, at det i alle Maader skal have sit Forblivende

ved Vores danske Lovs 1. Bogs 13. Cap. 16. Art. og

norske Lovs 1. Bogs 13. Cap. 17/ Art., saaledes: at i

private og borgerlige Sager, hvorudi begge Ægtefolk

ere implicerede, eller hvorfore Boder sbges af fælles
i

Bo, maa den ene Ægtefælle ikke stævnes til at vidne

mod den anden. Hvorefter Rettens Betjente og andre

Vedkommende sig allerund. have at rette. Thi byde

og befale Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd,

Friherrer, Biskopper, Landsdommere, Laugmærid, Præ-

sidenler, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

som denne Vores Plakat under Vort Cancellie- Seigl

^tilskikket vorder, at de den paa behbrige Steder, til

Alles Efterretning, strax lade læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Fredensborg den 16. Seplembris 1778.

19. Septbr. Toldkammer-Skrivelse til den islandske Han-

dels Direction, ang. Qpmaalingen af Islands Ky-

ster og* Havne. Khayn 19. Septembr. 1778. —
At Kammeret Intet har imod, at Skipper Soren O. Malling

bliver antagen til at fortsatte den ved H. E. Minors Ddd af-

brudte Opmaaling af Islands Kyster og Havne, kun at Indsei-

lingen til Reykholum bliver allerede i næstkommende Sommer

undersogt, som. den allerede i Sommeren 1778 skulde været

undersrigt af Minor. Isl. Copieb.. Litr. S, Nr. 582.

so. Septbr. Forordning ang. Domme i Gjelds-Sager. Fre-

densborg 30. Septbr. 1778. - Publiceret paa Althin-

get den 14. Juli 1779 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A.

' Nr. in, samt Forordningen selv i Tillæggene til samme Al-
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thingsbog. — Siell. Reg. 73, 200-261. Original - Aftryk hos «J778.
Hopffner. Qvart-Forr. for 1778, S. 250—251; Schou VII, 30. Septbr

126-127. — ^
Forordning, anlangende: hvorledes, til at forekomme

Misbrug udi de i Henseende til Arrester for Gjæld an-

læggende Sager, skal forholdes med Dommes Afsigter

og Beskrivning.
,

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. .V. At, som

Vi ere komne i Erfaring, at, da Arrest paa Gods ikke

giver den, som har gjort Arresten, nogen prioriterlig

Pante-Rettighed i de arresterede Effecter, frem for de

6'vrige Creditorer > men alene Ret lil at paastaae, at
t

disse Effecter skulle blive tilstede og ubehæftede, paa

det han, efter erholdet Nams-Dom, kan gjbre Execution

derudi; saa skal adskillige, saavel Debitorer, som Dom-

mere og Skrivere, deraf have laget Anledning til at

favorisere een eller nogle, .frem for de ovrige, blandt

deres Creditorer, som ellers havde lige god Rettighed,

og vare lige prioriterede, nemlig Debitor ved at renun-

cere paa Forelæggelse eller Lavdag i Henseende til

noglé Creditorer, og derimod lade s
:

g forelægge i Hen-

seende til de ovrige; Dommeren, ved strax, eller efter

een til lo Ugers Forlob al afsige Dom i nogle Sager, og

derimod optage de andre til Doms i 3, 4 å 5 indtil 6

Uger, og endelig Skriveren, ved at give den ene Dom
nogle Dage tidligere beskreven, end den anden. Thi

ville Vi, til saadant at forekomme, hermed allern. have

anordnet og befalet: at naar flere Credilorer til een

og den samme Thingdag maatte stævne en Debitor i

rene og klare Gjelds Sager, hvor Gjrlden ikke nægtes .

eller disputeres, men Sagen alene anlægges for at er—

holde Nams-Dorn, da skal Dommeren paa een og den -

samme Dag afsige Dom i alk? disse Sager, og del uan-

seet Debitor i nogle af Sagerne havde r'enuncerel paa.

Forelæggelse, men i andre havde maatlet forelægges; *

ligeledes skal Skriveren paa een og den samme Tid '

•

give samtlige disse Domme beskrevne til dem, som *
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1778. s(rax, og pna lovlig Maade have forjangt det. Forseer

so'l^tbr"
cn * en D'o'mmereB eller Skriveren sig derimod, skulle de

derfoT staae til Ansvar, og, foruden anden Straf, op-

rette Vedkommende det Tab og Skade, de derved be-

viisligen maatte have taget. Thi byde og befale Vi her-

med Vore Grever, Sliftbefalingsmænd, Friherrer, Biskop-

per, Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præsidenter,

Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre, som denne

Vores Forordning under Vort Caneellie-Seigl tilskikket

•vorder, at de den paa behorige Steder til Alles Efter-

retning strax' lader læse og Torkynde. Givet paa Vort

'Slot Fredensborg den 30. September 1778.

# «

so. Novbr. Kongelig Resolution ang. Laxefiskeriet i Eli-

i5aå. Christiansborg 30. Novembr. 1778. —
Stiftamtmand Thodal hav.de berettet, at den hidtilværende For-

pagter af Laxefiskeriet i Helleraaen (Ellicaå), J6n Gucnnmds-

son, havde underhaanden budt 15 Rd. i Afgift, fra Udlobet

af Forpagtningstiden i Aaret 1779, paa Betingelse at beholde

Forpagtningen i 6 Aar til. Dog fandtes ikke Anledning til at

fravige det i For. 15. April 1776 etablerede Frineip, at stille

alle kongelige Forpagtninger til Auction; og uagtet dennes Re-

sultat blev, at samme Mands hoieste Bud blev kun 13 Rd.

2 Mk., indstilles dette til Approbation (Forest. 21. Novbr.).

Veslindisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske

&e. Forestillinger og Resolutioner pro 1777— 1778, -24, Nr. 44.

Laxefiskeriet i Helleraaén man, ifølge den derover

holdle offéntlige Auctiom lil den nuværende Forpagter

Jon Gudmundsen endnu i 6 Aar overlades, imod den

af ham ved Auelionen, som hoistbydende, udlovede aar-

lige Forpagtnings;A/gift V3 Rd. 2 Mk. Croner. Chris lir

ansborg Slot den 30. Novbr. 1778 1
.

1. Decbr. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang. Præmie-Æsknin-

l

) communieeret Stiftamtmand Thodal og Landfoged Skuli

Magnusson ved Toldk Skrivelser 17. Decbr. 1778 (Isl.

Copieb. Litr. S, Nr. 654-655).
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gen for Gjærdesætning og Tuers Jævning. Khavn 1 778.

i. Decernbr. 1778. — Denne Skrivelses Indhold er be-
L Decbr -

kjendtgjort paa Althinget 1779 ved'Stii'tanilm. Thodals og Amt-
mand Stephensens Bekjendtgjorclse af 28. Juli s. A., der er

trykt i s. A. Althingsbog Nr. xix. 2, S. 22-23. - Isl. Qo-

pieb. Litr. S, Nr. CAS.

Da man af de fra adskillige Sysselmænd, og der-

iblandt fra Stendor Finsen for Arnæs, Thorsien Magnu-
4 •

sen for Rangérvalle og Jacobsen for Oefjords Syssel

indkomne Indberetninger, haver bragt i Erfaring, at den

i sidstafvigte Aar den 3. Marlii [d, e. 31 Maris 1778] foi-

6de Foranstaltning om, at Beviserne for Gjærdesætning

°g Tuers Jævning skulle være beedigede inden Thinge,

befrygtes at ville geraade til Minder for Almuens Drif-

tighed i dette Stykke, deels saavidt Afgjbrelsen af de

derfor faldende Præmier derved maalle udsættes saa

tøeget længe, cla Thingene " kun" holdes eengang om
Aaret, og deels saavidt saadanne Thirigsvidners Erhver-

velse og den dertil udfordrende Bekostning medtager

Sfldeél af Præmiernes Belob
;

saa skulde Kammeret, i

^ledning af Forordn. 4 3. Maji 1776, dens 8. og 15.

Art
-, ikke være ulilboieligl til at antage dette Slags

»©viser for gyldige, naar de ere udstædde enten af

' Vende Bepstyrer, eller af tvende andre troværdige
^ænd, og siden attesterede af Stedets Præst og Syssel-

mand,
n;)ar (j e ikkun ibvrigt indeholde saa oplyselig

beskrivelse over det gjorte Arbeide af delle Slags, som
0rordn

:
udfordrer. — Og naar fir. Stiftamtm. og Hr.

Amtm. horudi maatte være af lige Tanker, vilde man
^erved haVé Dem anmodet om, at udfærdige i denne-

nseenaé ét Circulaire lil Sysselmændene, hvis Ind-
0(1 tillige kunde indrykkes i Landsthingsbogen, dog

d al >e Præmie-Æsknin-ei' af delle Slags maatte være
overs -il i

• Wte paa Dansk, og ellers efter den Anstalt indgi-
ves til hk

toqj, for at blive med Deres -Betænkning gelei-

td Kammeret. Vestindisk - Guineiske Bente- og
6neral-Toldkammer den 1. Decernbr. 1778.
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Kongelig Resolution ang. Gageforhoielse for

Sysselmanden paa Vestmannflerne. Christians-

borg 7. Decbr. 1778. — I Anledning af Andragende

fra Sysselmand Sigurour Sigurbsson, som havde tjent i 21 Aar,

og deraf i endeel Aar med kun 18 Rd. aarlig Lbn (Forest.

' 28. Novbr.) — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Told-

kammers islandske. &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1777

og 1778, 24, Nr. 46.

Det Tillæg af 30 Rd., som Yores Sysselmand paa

Vestmannbe i Island af Vores Kasse forhen er forundb

ville Vi allern. forøge med 10 Rd. aarlig, saa at han

iall af bemeldte Vores Kasse herefter maa nyde 40 Rd.

aarlig. Christiansborg Slot den 7. Decembr. 4 778 l
.

i2. Decbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. en Rektors-Enkes Henforelse til Præste-En-

ker. Khavn 12. Decembr. 1778. — Canc. Brevb.

for 1778, Nr. 1938, S. 1222-1223. I Anledning af forrige

Rector ved Skalholts Skole Einar Jonssons Ansogning om,

•
i Anledning af at han havde anvendt Bekostninger paa

Opbyggelsen af Ås Kirke, at maatte erholde foroget Pension

(isteden for -12 Rd. Specie 40 Rd. i næste Aar og siden aar-

* lig 30 Rd.) og hans Hustrue efter hans Dbd antages i &e

fattige Præste-Enkers Tal, resolveres: at da bem te Kirke var

lille, og han ingen Regning havde sendt over Bygnings-Om-

kostningerne, kunde Pensionen ikke forhoies, men at han der-

' imod kan gjbre sig Haab om, at hans eventuelle Enke {<^
an

blive antaget blandt fattige Enkers Tal". Det kgl. D. Can-

cellie den 12. Decembr. 1778.

i?. Decbr. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Landsthings-Skriverens Douceur af Handelen-

Khavn 17. Decembr. 1778. - i Anledning af vice-

') Denne Resolution er communiceret Sysselmanden paa Vest

mannberne, Landfogden og Stiftamtmanden ved Toldkam-

mer-Skrivelser 16. Februar 1779 (Isl. Copieb. Litr. %
Nr. 54—56).

'

»
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Landsthingsskriver Nicolaisens Ansogning og Stiftamtmandens 4 778,

Erklæring havde Handels-Directi'onen indvilget i,
<t
at Lands- —

'

thingsskriver-Embedet, foruden det sædvanlige Rettens Gebyr Decbr.

efter Loven i de Sager, Handelen vedkommende, som maatte

behandles ved Landsthinget, åf hver Handel i Island betales

1 Rd. Courant aarlig, imod at Landsthingsskriveren til hver

Handel aarligen leverer et verificeret Exemplar af Landsthings-

bogen, til at forblive som Inventarium ved Havnen". Control

med Udforeisen overdrages Stiftamtmanden, samt Myndighed
til at afgjore de i denne Anledning opstaaende Sporgsmaal.

kl. Copieb. Litr. S, Nr. 659. .
'

.

Kongelig Resolution ang. Honorar for Udar- 21. Decbr.

beidelse af en Deel af den islandske Jordebog.

ristiansborg 21. Decembr. 1778 1
. - I Toldkam-

merets Forestilling 12. Decembr. berettes, at man for 1
'/« Aar

siden havde blandt Arnæ-Magnæanske Papirer i Universitetets

Archiv fundet nogle Concepter, som syntes at staaé i Beroring

^ed Arne Magnussons Commissions-Arbeide; man havde for-

maaet Landfogden Skuli Magnusson til at gjennemgaae disse

tapirer, og havde han deraf udbragt: 1) en fuldstændig Jor-

debog over Bardastrands Syssel, som reenskreven og indbun-
den, bestaaende af 456 pagg. i Folio, var leveret til Kamme-
ret

5 2) et fuldstændigt Folke- og Qvægtal over hele Is-

land fra 1703, med summarisk Sammenligning mellem Folke-

mængden 1703 og 1769; dette Værk, indeholdende 563 pagg.
1 Folio, var indrettet til at udgjore den 6. Tome af Jordebogen
1760,

g gay billige nogen Oplysning om Jordegodsets davæ-
rende

Tilstand i Mule og Skaptafells Syssel, „hvorover ingen

eboger haves, da Concepterne dertil ere forkomne i Kjo-
oetihavns Ildebrand", idet det indeholdt Folke- og Qvægtallet
or bver enkelt Gaard; — 3) Fremdeles havde Landfogden opsat

°& til Kammeret indgivet en Afhandling om de vigtigste Punk-
ttsaavel ved det islandske Jordegodses Administration i

kvindelighed., som især naar en ny Matricul der i Landet
s ulde forfattes", hVOri indeholdes deels en Forklaring om de
S*mle Jordeboger, adskillige Anmærkninger om Jordegods-Af-

eine og Grunden til deres Aftagelse og Afl'ældning m. v.

aa Grund af dette vigtige Arbeides UdfbYelse indstilles

^ kgl. Resol. 25. Mai 1785.
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1778. Landfogden til Honorar. — Vestindisk - Guineiske Rente- og

- General-Toldkammers islandske &6. Forestillinger og Resolu-
21. Decbr.

tioRer ^yQ i777__i 77S} 24, Nr. 47 $ J. Erichsens „Forbere-

delse" til Olavii Reise, S. LXXI— LX XIV.

Landfogderi Skule Magnusen. ville Vi for hans ved

indbemeldle Arbeide bavle Umage og Bekostning allern.

tillægge en Douceur af 300 Rd. D. Cour., som barn af

Vores Kasse maa udbetales. Christiansborg den 21.

Decembiv 1778 1
.

26. Decbr. Cancellie-Skrivelse ti l St i l*( amtmand Tliodal,

ang. Vragret for Capeiiet paa Hiidarenda. Khavp

20. Decembr. 1778. — Qmc. Brevb. 1778, Nr. 2025,

S. 1275.

P. M. Fra det kongel. Vestindisk-Guineiske Rente-

og General-Toldkammer er Cahcelliet bleven tilstillet en

af Landslhingsskriver Sivert Sivertsen indsendt Ansog-

ning om, at Hlyderende Kirke maatte nyde Vragret paa

den samme tillagde Forstrand, uanseet at det Gavebrev,

hvorved han bar givet Kirken den Rettighed, som Gaar-

den Hlyderende havde, er yngre end Anordn, af 3. Maj 1

1650. Thi skulde man i saadan Anledning tjenstligst

have Hr. Stifthefalingsm. tilmeldet, at med denne Kirke

eller Capels Ret i delte Stykke vil forholdes efter den

sidste om Strandretligheden i Island udgangne Plakat

af i. Maji h. a., da den Herlighed, som Proprietairetf

her har borlskjænket, haver, véd at gives til Capeiiet:

vundet den samme Qvalitet. som Anordningerne bavø

overalt tillagt dette Slags Herligheder, saavidt de ot
:

nogen Kirke tilhorende; og hvad Sysselmandens P&?r

stand angaaer, da, ligesom samme i al Fald ei kunde

Strække sig videre end til hans Embedstid, saa findes

og den Ret, som han herudi har villet tilegne sig, 'k*e

l

) co«(municeret Landfoged Skule Magnusson ved Tolo%

Skriv. 1$. Mai 1779, Isl Copieb. Li.tr. T, Nr. 199.



Ganc. Skriv. ang. Vragretten. 461

saa udtrykkelig bestemt ved de ældre Anordninger, at . 1778.

den kan hindre, at jo dette Capel, ligesaa vel som alle Decbr

andre Kirker i bandet, kunde nyde godt af, hvad Hans

Maj* i Overeensstemmelse med de forrige Anordningers

sande Mening og Hensigt har behaget at fastsætte ved

den forbem te seneste udgangne Plakat. Hvilket De

ville behage Vedkommende til Efterretning at lilkjende-

give. Det kel, D. Caneellie den 26. Decembr. 1778.

Toldkammer - Circulaire til alle Sysselmænd 1779.

1 Island, ang. de aarlige Vare - Requisitioner.

Khavn 20. Januar 1779. — Isl. Copieb. Litr. t, Nr. 1.

I Anledning af det fra Island iblandt adskillige af-

vigte Aars Syssel-Relationer og ellers Indberettede, ang.

Mangel saavel paa Havefro, som visse andre nodven-

8ige Varer ved Ilandelen, haver Kammeret ved Corre-

spondence med den kongel. islandske, finmarkske og

fcerbeske Handels Direction bragt det til veie, at Han-

delen foranstalter:

1) at der afGronkaals, Kaalrabi under Jorden samt

Næpe eller Hvide-Roe-Fro bliver i Aar indkjobl - og af-

sendt \ V<2 Pd. til hver af de sondre og vestre Havne,

°S 1 Pd. til hver af de (istre og nordre Havne i Is-

land, hvilke Sorter Fro, til desto mere Opmuntring for

Indbygo erne a for al. befordre de ellers allerede fbiede

Anstalter til Havedyrkningens Udbredelse og Fremgang
der i Landet overlades dem for Indkjobs-Priserne, og
uden at fordre den ved den nye Taxi paa dette Fro
som Bestillings - Gods ansatte Forhoielse. Og paa det
enhver Havn i Fremtiden desto vissere kan blive for-

synet mod det behøvende Fro, blive Kjobmændene af

Directionen beordrede at oveblægge med Sysselmændene
°g derefter at opgive den af hvert Slags behovende

,

Qvantitet paa deres aariige Requisitioner, til hvilken
Ende han og iforveien haver af indhente fra hans Syssels
udbygge fornoden Efterretning om, hvor meget Have-

20. Januar.
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4779. fro de maatte behb've til næste Aar, og saadan Efter-

Januar. relning siden at indgive til vedkommende Handelssteder

inden Kjobmændene affærdiger deres Requisitioner, paa

det samme derefter kan indrettes, og ikke mere af

dette Slags bestilles, end fornoden gjores, hvormed og-

saa for Fremtiden aarlig paa samme Maade bliver at

forholde. — Dernæst er ligeledes ved Mandelen afhand-

let: 2) at Kjobmændene paa hvert Sted, inden de ud-

færdiger deres aarlige Requisitioner paa samtlige Han-

delsvarer, skulle, for at forekomme alle billige og grundige

Klager over Mangel paa nodvendige Varer ved Han-

delsstederne, conferere med Dislrictets Sysselmænd om,

hvad Qvantitet Varer af hver Slags der efter Almuens

Tilstand og hvert Aars Beskaffenhed maatte blive for-

nbdent at requirere. — Til den Ende vilde lir. Sysselm.

herefter aarlig, forend Requisitionerne udfa^rdiges, efter

noiesle Overlæg, conferere med vedkommende Kjob-

mand, hvor meget af hvert Slags Handelsvarer for hans

Syssel, efter Indbyggernes befindende Trang og Om-

stændigheder, maatte blive fornbdent, alt fil den linde,

at man allid kan være, saa meget mueligt, forsikkret

om, at Kjbbmændenes aarlig gjbrende Requisitioner blive

passede efter ethvert Dislricts befindende Fornbdenhed.

Og da Kammeret staaer i den Tanke, at det i den nye

Handels-Taxt indfbrle Marts -Ol båade er tjenligere for

Indbyggernes Sundhed end Brændeviin, og desuden

ikke synes al kunne give saadan Anledning til Misbrug

som dette, saa holde vi det for at være en nyttig Sag>

om Hr. Sysselm. kunde formaae Indbyggerne til, møre

end hidtil, deels isteden. for Brændeviin, deels tillige*

med samme, at betjene sig af forbemeldte Marts - Oli

helst da det belindes, at Landet i forrige Tider fornem-

melig haver betjent sig af stærk Ol, og ikke af Bræn-

deviin, og Klager over Misbrug af dette nu begynde'

alt at indlbbe. Og som vi meget bnske, al Hr. Sysselm.

for at befordre denne Sag gjbr sig al muelig Flid, saa

vente vi os i sin Tid indberettet, iblandt de bvrige
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Sysselets Tilstand vedkommende Omstændigheder, .hvad 1779.

derudi af ham maatte vorde udrettet. Vestindisk-Gui- ^TT^"
n •

}
20. Januar,

ueiSKe Rente- og General - Toldkammer den 20. Januar .

*779*
.

'

"

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 8
-
Febl -

°g Amtmand Stephensen, ang. Benyttelsen af

GU Art Sandsteen i Island. Khavn 3. Februar

1779. — kl. Copieb. Litr. T, Nr. 21.

Secretaire Olavius haver paa den ham i Aaret

^777 anbefalede Reise udi Island opdaget, at et udi

Hunevands Syssel beliggende Bjerg, kaldet Gedda, in-

deholder en stor Mængde Sandsteen, som han baade

ved indsendte raae og forarbeidede Prøver af samme,

Som og ved adskillige Smedes og Mølleres Altester her

af Staden, haver viist at være brugbar saavel til Slibe-

sorn Møllestene, og derfor troet, al bem te Steenart kunde

med megen Nvtte anvendes i Island; men som det

ikke er agtet at kunne Lonn'e Umagen, at oversende egne

Folk til delte Steenbruds Undersøgning j men derimod

den bedste og passeligste, Anvendelse deraf synes at

ville blive, om Districtels Indbyggere kunde fore sig

det til Nytte, være sig til Qværnstene eller til Slibe-

stene, eller til begge Dele, hvortil det, efter forbem**

Underretninger, synes at være bekvemt: saa have vi,

næst at tilsende Hr. Stiftamtm. og Hr. Amtm. Copier af

forbemu Attester om denne Steenarts Brugbarhed, ikke

kunnet undlade herved at anmode Dem, at De, efter al

have med hinanden overlagt paa hvad Maade dette

Steenbrud bedst kan være at bringe til Nytte, behagelig

Indholdet af dette Circulaire er meddeelt Handels -Direc-

tionen og en Gjenpart tilstillet Stiftamtmand Thodal ved

Toldkammerets Skrivelser 20. Januar 1779 (Isl. Copieb.

Litr. T, Nr. 2—3), samt Landfogden ved Skriv. 10. Fe-
bruar 1779 (Copieb. sst. Nr. 42).



3. Marts

ved Falkefangsten.

464 Toldk. Skriv. ang. en Art Sandsteen.
I

ville instruere Sysselmanden i Hunevands Syssel om

alt det Fornodne eragtende til at opmuntre og anvise

Almuen at betjene sig deraf; saavidl det maatte befin-

des at kunne skee med den saaledes tilsigtede Nytle.

Vestindisk - Guineiske Rente- og General - Toldkammer

den 3. Februarii 1779.

i

Toldkammer-Skrivelse (il Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang Forholdsregler

Khavn 3. Marts 1779. —
Mi Copieb. Litr. T, Nr. 72.

Ligesom H. Exe. O ber-Jæg ermesler v. Gram, med

hvilken vi have corresponderet i Anledning af Herr

Sliflamtm. og Ur. Anilin. Skrivelse af 22. Séptbrl a. p.,

angaaende paa hvad Maade de hvide Falkers Indfnn-

gelse i Island bedst kunde befordres; lige med Dern

holder betænkeligt at modtage af Falkehengerne saa

mange graae Falke, som de vilde frembyde, naar de

kun tillige bragte nogle hvide eller halvhvide, saa haver

han derimod eragtet det billigt, at modiage af hver af

dem 4 graae Falke mod I brugbar hvid, eller halvhvid,

som de tillige leverede, naar kun de graae ellers fand-

tes antagelige, og det fasisatte Antal af 70 Sikr. ikke

blev overskredet, hvilket Br. Stiflamtm. og Amtm. vild

behagelig tilkjendegive Falkefængerne til deres fornbdn6

Efterretning; men Pension til afgaaendc Falkelængere

kan, som aldeles usædvanlig, ikke være at lilslaae.

Vestindisk - Guineiske Henle- og General - Toldkammer

den 3. Martii 1779.

H. Marts Kongelig Resolution ang. Udgivelsen af det

oeconomiske Skrift Atli. Christiansborg 8. Marts

1779. I Toldkammerets Forestilling 27. Febr. meldes,

at Stiftamtmand Thodal havde indsendt et utrykt, af Provst

Bjorn Haldorsson til Saudlauksdal forfattet., oeconomisk Skrift,

hvilket Forf. havde anholdt om at maatte, som andre Skrifter
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af lignende Indhold, blive udgivet for kongelig Regning, hvor-
til saavel Stiftamtmanden som Kammeret anbefale det. Kam-
meret foreslaaer det trykt paa Hrappso, i et Oplag af 800

Exempl. , samt at det indbindes paa islandsk Maade, ifblge

Foranstaltning af Stiftamtmanden. v— Vestindisk - Guineiske

Hente- og General -Toldkammers islandske &c. Forestillinger

°g Resolutioner pro 1779—1781, 25, Nr. 4; J. Erichsens ^For-

beredelse" til Olavii Reise, S. lx—lxii.

Dét ommeldte Provst Haldorsens oeconomiske Skrift

maa for Vores Regning paa den af Kammeret foreslagne

Maade trykkes og indbindes til fri Uddeling blandt Jord-

brugere i Island, hvilken Uddeling til Stiftamtmanden

ttiaa overlades. Forfatteren ville Vi, for hans paa Skrif-

tet anvendte Flid, allern. skjenke en Douceur af 2 Rd.

for hvert trykt Ark, Skriftet vil udgjbre, hvilke Bekost-
•

ninger af Vores Kasse maae betales. Christiansborg

Slot den 8. Martii 1 779 ^

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 27 - Marts.

ang. Indkrævning af Laugmandstolden. Khavii

27. MartS 'l 779. ~ Canc. Brevb. 1779, Nr. 549, S. 355.

p . M. Da Hr. Stiflbefalingsm. udi Promemoria af

Septbr. a p. har indberettet, at De, i Anledning af

Gancelliels Skrivelse af 14. Febr. e. a. betræffende

) Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Thodal ved

toldkammerets Skrivelse 17. Marts 1779, med Anmodning,
at kesfirge Skriftet trykt paa Hrappso' i Octav med smaa
Cicero-Stiil

,
Oplag 800 Expl. Trykp. og 30 Expl. Skrivp.

hvoraf han beholder 10 til Uddeling, 20 i Materie sendes
til Kammeret. Indbinding af Oplaget i Island, paa islandsk
Maade, samt dets Uddeling, besorges af Stiftamtmanden^
der tillige har at foranstalte Forf. udbetalt i Douceur 2 Rd.
Cour. pr. trykt Ark, samt i sin Tid indsende Regning over
det hele til Kammeret (Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 79). -
o- Communication fra Toldkammeret til Provst Bjbrn
Haldorsson og Landfoged Skuli Magnusson (Copieb. sst.

Nr. 80—81).

ir. B m

80

lm)k
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4779. Laugmand Sblvesens jndgivne Klage over endeel Sys-

27^MåS se 'mællds Efterladenhed i at indkræve og aflægge Rig-

tighed for Laugmandstolden, have udi Landsthingsbogen

ladet indfore en Anordning, hvorefter Sysselmændene

blive tilholdte at erlægge til Laugmændene deres Told,

enten efter den mellem Laugmanden og dem fastsatte

Summa aarlig, eller og efter aflæggende Regning, om

Laugmanden det paaslaaer, inden Augusti Maanads Ud-

gang, og om Forsbmmelse og Efterladenhed derudi

vises, da at bbde efter det af Amtmanden gjorte For-

slag 2 Rd. fbrste Gang og 4 Rd. for hver Gang det

skeer oftere, hvilke Boder, tilligemed Tolden, skal ind-

drives og forfalde til den islandske Justils- Gasse; saa

har man dennem hermed tjenstligst skuldet tilmelde, at

Deres herudi foiede Foranstaltning er approberet. Can-

celliet den 27. Martii 1779.

29. Marts. Kongelig Resolution ang. Qvildernes Fornyelse

efter Faarepesten paa de kongelige Godser.

Christiansborg 29. MartS 1779. — Efter Beret-

ningerne fra Island kunde man vente at see Faare - Udryd-

ningen fuldendt i Aaret 1779, og Landet saaledes for den Gang

befriet for den bdelæggende Faarepest, som siden 1761 havde

^

trykket det. Sporgsmaalet om, hvem der skulde bære Tabet

af, eller erstatte, de i Pesten bortdode Faaré-Qvrlder paa de

kongelige Godser, kom nu saaledes til Afgj oreise. Meningerne

derom vare meget deelte. Kammeret fremsætter kortelig Qvil-

dernes Historie, at de nemlig ikke findes omtalte i J6nsb6k,

der kun omtaler leiet Qvæg, og fritager Leieren for at svare

til alt andet end Vangjemme, d. e. dolum. og culpam latam og

levem, ikke til casum, men ere senere indførte ved Praxis,

fra c. 100 Aar for Reformationen, og ialtfald befandtes etab-

; lerede paa de nuværende kongelige Godser ved deres Secula-

risation. Dog er denne Indretning aldrig in formå bleven

autlioriseret, og navnlig ikke bestemt om, hvorvidt Leieren

skal svare til Substantsen, og altsaa efter Loven alene til do-

lum, og eulpam latam og levem, eller til casum tillige. For.

15. Mai 1705 § 4 paalægger Husbonden at erstatte Koeqvilder,

naar Kbeme blive gamle, og synse saaledes at paalægge Eie-,
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ren Erstatningspligten, men da den i det Hele slutter sig til 1779.

Jonsbogen, kan den ikke ansees for utvivlsom tydelig, da 29. Marts.

t4
Leie-Kber" efter Loven ere noget ganske andet end Qvilde- —

Kber; og ialtfald taler den intet om Faare-Qvilder , hvorom

her især var Sporgsmaal. — Siden Faarepesten brod ud 1761

havde den odelagt Faareqvilderne paa de betydeligste konge-

lige Godser i Guldbringe og Snæfellsnes Syssel, samt paa

Nordlandet. I Guldbringe Syssel, hvor Godserne administre-

.
redes, var det en gammel Kammer -Foranstaltning, skjondt

forskjellig fra den Regel, der fulgtes med Hensyn til andre

Leilændinge i Landet, at Leierne i alle Tilfælde maatte selv

erstatte Qvilderne naar de dode eller forkom; dog var det i

de haarde Aar ,for 1758 blevet indfort, at tilstaae dem nogen

Hjelp i saadanne Tilfælde. . Saaledes havde Landfogden ind-

kjbbt 307-2 Qvilde, tildeels Koer, og indsat paa disse Godser

i de afdbdes Sted, hvortil Bekostningen 130 Rd. blev anfbrt

i Administrations-Regnskabet, og approberet af Kammeret 17.

Juli 1768. Paa de bvrige kongelige Godser skete dette ikke,

da deres Forpagtere ikke havde Formue til at bestride en saa-

- dan Udgift, men henvendte sig til Kammeret om Afslag i

Afgifterne. Dette skete forst 1766 og 1767. Amtmændene og

Landfogden understbttede disse Andragender, og meente, at

Eieren var erstatningspligtig efter Lov og Ret. Tabet an-

sloges dengang, foruden i Guldbringe Syssel, til 216 Qvilder,

eller 862 Rd. — Rentekammeret vilde dog ikke tilstaae videre,

end Hjelp i de enkelte Tilfælde, og til samme Resultat kom
saavel det norske Kaminer som Toldkammeret, idet de endog,

som Betingelse for en saadan Hjelp, fordrede Thingsvidne i

hvert enkelt Tilfælde: men Pestens pludselige. Omsiggriben

gjorde Tilveiebringeisen af saadanne Beviser umulig. Man
kunde derfor kun tænke paa, deels at udrydde de syge Faar

(For. 12. Mai 1772) , deels at sbge at conservere saa meget
som mueligt af de dræbte Faars Værdie og at indbringe Ko-
Qvilder, hvor det lod sig gjbre. Imidlertid fbrtes der i Island

temmelig levende Disputer om Erstatningspligten, idet flere,
'

navnlig BjarniHaldorsson og Sveinn Sblvason, endog i skrevne

Afhandlinger, sbgte at bevise, at den paahvilede Leilændingeme,

hvorimod navnlig Amtmand Stephensen ansaae den at paa-
i

avile Eieren. Reskript af 10. April 1773 afslog Udnævnelse

af Commissarier til at paakjende Spbrgsmaalet. — Ved Pro-

visional-Reglement 23. Juli 1774 bleve Foranstaltninger fbiede

til at bevare Værdien af de slagtede Qvilder. — At afskaffe

30*
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4779. al Qvilde-Besætning, og forhoie Landskylden saa meget, som

[29. Marts. Leierne kunde belobe, var ogsaa kommet under Debat, men
• • • » ' opgivet, paa Grund af at dette forte til Udarbeidelse af en

heel ny Matrikel, hvilket ansaaes uudforligt. — Om Erstat-

ningen af det Tabte, saavidt det ved Reglem. 23. Juli 1774

opsamlede Belob ikke strakte til, havde Kammeret siden 1773

indhentet flere Betænkninger. I den forste Betænkning havde

Stiftamtm. og Amtm. foreslaaet, at Selveiere og Beneficiarii,

som oppebære fulde Smdrleier, burde selv indsætte Qvilderne,

ligeledes Kirkeproprietarier
,

skjcmdt de halve Leier gaae til

Præsterne, derimod med Hensyn til Klostrene og de Svrige

- kongelige ,' Godser foreslaae de, at Forpagterne, som kunde

ansees for at have oppebaaret den halve Fordéel og Leie af

Qvilderne, ogsaa skulde erstatte Halvdelen, Kongen en Fjerde-

part og Bonden en Fjerdepart. I en senere Betænkning fore-

slog de, at Kongen skulde bekoste lh Deel, Forpagteren '/a og

Bonden Va. Toldkammeret antager det som juridisk afgjort,

at Kongen burde som Eier af Qvilderne bære i det mindste

en Deel af Omkostningerne, hvorpaa ogsaa anfores Exempel,

at samme under lignende Tilfælde har fundet Sted i Holsteen,

og anslaaes hans Andeel til
2k af Fordelen, hvorved og Kon-

gens Kasse skulde bære 2A af Erstatningssummen efter samme

Forhold. Da imidlertid Beviserne for Tabets Beskaffenhed og

bvrige Omstændigheder derved vanskelig lode sig fore, hen-

stilles det, om .Kongen vilde paalægge Statskassen Erstatnin-

gen af to Trediedele, Halvdelen eller en Trediedeel (Forest.

13. Marts). — Vestindisk -Guineiske Rente- og General-Told-

kammers islandske, finmarkske &c. Forestillinger og Resolu-

tioner pro 1779—1781, 25, KT
r. 6. — Resolutionen er i Uddrag

publiceret paa Althinget 1779 og trykt i Stiftamtmand Thodals

og Amtmand Stephensens Bekjendtgjorelse 28. Juli s. A. , see

Althingsb. 1779, Nr. xtx. 1, S. 20—22 5 J. Erichsens „Forbere-

delse" til Olavii Reise, S. lxxxvii—vm.

De Foranstaltninger, som Kammeret har foiel i An-

ledning af den grasserende Faaresyge og Faarenes der-

paa fulgte Nedslagtning i Island, saavel til at forebygge,

at intet Præjudicalum ved Retterne skulde blive Stiftet,

angaaende Ansvaret for de af denne Sygdom udddde

Faare-Qvildcr, eller Besætning af Faar, paa Vore for-

beholdne Godser, inden den ved Vores Forordning af

/
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*772 anbefalede Faare-Udrydnings Fremgang kunde 1779.

give Leilighed til derom at indhente Vores allern. Re- 29. Marts,

solution, som og til at besbrge, at Værdien af saa

mange blandt disse Qvilder, som maatte blive nedslag-

tede efter bemeldte Forordning, kunde blive conserveret

til Hjelp til friske Qvilders Anskaffelse i Tiden, blive

herved af Os allern. approberede. — 1 Anledning af

denne overordentlige Sygdom paa Faarene i Island,

samt de om dette Slags Besætnings Beskaffenhed videre

forestille Omstændigheder, have Vi endydermere fundet -,

for godt, for at Besætningen eller Qvilderne paa de

iblandt Vore forbem te Godser, hvor sammes Indsættelse

*kke allerede er af Kammeret besbrget, kan des hasti-

gere komme i Stand igjen, at godtgjbre, til Hjelp til ny

isætnings Anskaffelse, den halve Deel af ethvert af de

Faare-Qvilders Værd, som beviislig findes at være ved
den grasserende Faaresyge uddbde, med 2 Rd. in

specie, hvilken Godtgjbrelse tilfalder den, som beviislig

na,< opelsket, eller paa anden Maade anskaffet Qvilder,

°S hquideres aarlig med Godsernes Forpagtere, i tre paa

hinanden fblgende Aar, det indeværende beregnet, med
' 8 Part hvert Aar, saaledes, at dem, imod at de fulde

Ved deres Fæste- Contracter fastsatte Afuifler beregnes
1 Landfogdens Regnskab til Indlægt, godtgjbres igjen

bein te

Trediepart af Qvildernes halve Værd, som betalt,

at de ved Regnskabet med nbiagtige Specificalioner,

som maa være attesterede inden Thinge af elhvert

Steds Sysselmand og Lavret, vedbbrligen bevise, at

Q vilderne
i det mindste hvert Aar for den Deel de

saaledes nyde godtgjort eller liquideret, ere indsatte

^jen, og af hvem især elhvert er indsat. Dog bliver det
F°rpagteme uformeent, at besbrge indsat det fulde Antal

Qvilder inden bem te
tre Aar, ifald de kunne finde

e,lighed dertil. Men naar de tre Aar udlbbe maa
er

* fulde Besætning være anskaffet, ligesom og under
-^nne Godlgjbrelse ikke blive at indbefatte de Qvilder,

1 e ikke ere ved den grasserende Faaresyge uddbde,



470 Kgl. Resol. ang. Qvildebesætningen.

4779. men ifolge Forordningen af 1772 nedslagtede siden

"T"
-"^ Aaret 1774, da disses Værdie, i Kraft af det derom

29. Marts.
'

don 23. Julii samme Aar udstedte allern. approberede

Provisional-Reglement maa eragtes at være conserveret.

— Angaaende Qvilders Indsættelse i Kber, da ville Vi,

i Betragtning saavel af saadan Besætnings Sikkerhed

fremfor den, der bestaaer i Faar, som af Jordbrugets For-

bedring, ansee del med allern. Velbehag, ifald der paa

de af Vore egne Hoved- og Bbndergaarde, som fremfor

andre maatte have Ledighed til Hobjergning, blive ind-

satte nogle Qvilder i Koer Tid efter anden, hvilket en

hver Forpagter, saavidt Bondergaardene angaaer, paa

bedste Maade sbger at afhandle med vedkommende

Leilændinger , allerhelst ved Forandring af Fæstere.

Christiansborg Slot den J9. Martii 1779 1
.

29. Marts. Kongelig Resolution ang. Delingen af Mule

Sysselerne. Christiansborg 29. Marts 1779. —
I Kenhold til kgl. Resol. 16. Mai 1769, og da Sysselmand

Wium nu havde resigneret Sonder-Mule Syssel, havde Kam-
meret i Aaret 1777 indhentet Amtmandens Forslag om, hvor-

ledes Delingen skulde iværksættes 5 dette var siden indsendt,

dat. 15. August 1777, underskrevet af begge de gamle Syssel-

Ved Toldk. Skriv. 7. April 1779 (Isl. Copieb. Litr. T,

Nr. 137) er denne Resolution, med Undtagelse af forste

Passus, communieeret Stiftamtmand Thodal og Amtmand
Stephensen, til egen Underretning, og for at besorge Ind-

holdet bekjendtgjort i indeværende Aars Laugthings-Act,

samt at "Vedkommende, som soge Godtgjrirelse , maa (Tor

at oplyse Antallet af de dbde Qvilder, og hvor mange af

disse hvert Aar ere indsatte samt ved hvem") indsende

fuldstændige, af Rettens Middel bekræftede og siden af

vedkommende Amtmand attesterede Speeificationer , som

afgives til' Landfogden for at bilægges Jordebogs -Regn*

skabet. — Communication til Landfogden, Copieb. sst.

.Nr. 138, og til Cancelliet sst. Nr. 139, idet dette Colle-

gium overlades Afgj oreisen af Sporgsmaalet saavidt an-

gaaer Beneficiair- og Selveier-Godset.
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niænd i Mule Sysselerne, Wium og Thorstensen og begge de 4779.
fungerede og successionsberettigede Sysselmænd, Jon Amors- —

—

son og Gudmund Petersen, hvilket Forslag Amtmand Stephen- 29
*
Marts

sen ansaae at være billigt. Siden var Thorlak Isfjord beskikket
•

1 Jon Amorssons Sted , med Forpligtelse at underkaste sig de

ranstaltninger , som ifolge Resol. 16. Mai 17G9 skulde foies

(Forest. 20. Marts). - Vestindisk-Guineiske Rente- og, General-

toldkammers islandske, finmarkske &c. Forestillinger og Re-

Solutioner pro 1779- 1781, 25, Nr. 5.

Mule Syssels Deling, som forhen af Os er befalet

at skulle skee, ville Vi nu at skulle iværksættes efter

indbemeldte under 15. August 4777 affattede Delings-

Plan, hvilken Vi allern. approbere, ligesom og det i Over-

ensstemmelse dermed affattede Udkast til et Reskript,

som folger med Vores Underskrift tilbage. Christians-

borg Slot den 29. Martii 1779.

Reskript til Amtmand i Nord- og Oster- 29. Marts

Amtet Olaf Stephensen, ang. Delingen af Mule-

Sysselerne i Island. Christiansborg 29. Marts

1779. — Efter' en los Gjenpart i det islandske Departe-

ftient, sammenholdt med Brudstykke af Coneepten i det for-

rige Rentekammers Archiv. lleskriptet er udfærdiget ved kon-

gelig Resolution 29. 'Marts 1779, som lindes i Vestind. - Guin.

ftente- og General- Toldkammers islandske &c. Forestillinger

°g Resolutioner pro 1779—1781, 25, Nr. 5 (see ovenfor). —
kopier af dette Reskript ere ved Toldkammer- Skrivelser 7.

^

April 1779 (Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 144 og 146) tilstil-

le Sysselmand Isfjord og Landfoged Skuli Magnusson. —
billige beordres Amtmand Stephensen til at paasee Udforeisen

a^ Reskriptet iværkéat (Copieb. sst. Nr. 145).

Christian
s

den Syvende &c. V. G. T. Vi give dig
'

hermed tilkjende, at ligesom Vi allerede under 16. Maji

^69 allern. have besluttet,, at nåar den daværende

g^mle Sysselmand i Mule Syssels Mid- og Sondre-Deel,

Hans Wium, enlen ved Doden eller paa anden Maade
Pa

tjenesten afgik, da skulde bemeldte Mule.. Syssel,
S°m

hidtil altfor uforboldsmæssigen har været adskilt,
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1779. deles i tvende lige Dele imellem tvende Sysselmænd,

29. Marts, saa have Vi og nu , da bemeldte Wium har nedlagt

' Tjenesten imod en aarlig Pension, og saadant af Os

allern. er blevet stadfæstet, efter at Vi- have ladet

Os foredrage den af dig indsendte Delingsplan , samt

din Betænkning derover, fundet for godt, allern. at be-

stemme saavel Sysselets som Indtægternes og Afgifternes

Deling, saaledes som folger:

1) Mule Syssel skal herefter være deelt i tvende

Dele
,

nemlig sondre Delen og nordre Delen. Til

sondre Delen .skulle henhore Thingstederne:
v
Thing-

mule, Eydale, Berenæs, Geithelle, Holme, Kolfreye-

stad, Skorestad og Egilstad, tillige med alle Kongs-

parter i det hele Syssel, samt Sigt og Sagefalds Ret-

tighed og Strandrettighed, som derudi falde. Derimod

skal nordre Delen bestaae af folgende Thingsteder,

nemlig: Bessestad, Aas, Boer [rett. Bruar] Thingsogn,

samt Ravnkelsdal, Aasbrandstads, Skeggestads
,
Hj al te-

stads, Desjarmyré og Dvergesteins Thingsogne, tillige

med Strandrettighed, Sigt og Sagefald, som der kan

forefalde. — 2) Douceurerne af Havnene, som Syssel-

mændene ere tillagte, skulle saaledes være deelte, at

Sysselmanden i den nordre Deel nyder Douceuren paa

Vapnefjord, og Sysselmanden i sondre Parten beholder

de som falde ved Berrefjords og Rodefjords Handeler.

— 3) Ligesom Sysselet selv og Sysselmændenes Ind-

komster saaledes ligeligen deles, saa skulle ogsaa Af-

gifterne herefter være deelte saaledes: a) at af det hele

Mule Syssels aarlige Afgift til Vores Kasse, samt Sagefalds

Forpagtning, Laugrettemænds Lon, Landthingsskrivers

Salarium og Laugmandstold , skal af Sysselmændene,

hyer for sit Syssel, efterdags svares det Halve til alle

Vedkommende, den aarlige Tugthus- Contribution und-

tagen , som betales efter dens aarlige Belob udi hver

Part, og bliver altsaa af Sysselmanden i Mule Syssels

sondre Part, som nu er Thorlakur Isfjord, at svare i

4
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aarlig Forpagtnings-Afgift til Vores Kasse, Sagefaldet ibe- 1779.

regnet, ialt 39 Rd. 48 Sk. Specie, og af Sysselmanden 29. Marts

1 Mule Svssels nordre Deel, som nu er Peter Thorsten-

Sen, ligeledes at svare i aarlig Forpagtnings-Afgift ialt

39 Rd. 48 Sk., at regne fra den Tid enhver af dem
kommer i Besiddelse af den ham saaledes tildeelte

Part. — b) 1 samme Forhold bliver ogsaa Fæstet, som
ved en ny Sysselmands Tiltrædelse svares, og sæd-

vanligep retter sig efter et Aars fulde Afgift af Sysselet

Selv, Sagefaldet uberegnet, herefter at erlægge, saa-

ledes nemlig: at af en ny tiltrædende Sysselmand i

ethvert af Sysselets Dele betales i Fæste 34 Rd. 48 Sk.

Specie. Og da den nu nylig beskikkede Sysselmand

Thorlakur Isfjord, som faaer den her ommeldte sondre

Deel, derved mister Alt det, som nu er tildeelt den

fordre Deel, hvor 'Peter Thorstensen fremdeles bliver

Sysselmand med saaledes forbedrede Vilkaar; og da

det ikke vilde medføre Billighed, at han alene skulde

svare fuldt Fæste, ogsaa for den Deel af Sysselet og

Indkomsterne, som nu overdrages til en Anden, saa

ville Vi allern., at han, istedet for det sædvanlige Fæste

a f Mule Syssels Mid- og Sbndre-Deel, som forhen har

været 49 Rd. Specie, nu alene skal svare af den sondre

D ^el foranførte 34 Rd. 48 Sk. Specie, hvorimod Peter

thorstensen, i Betragtning af den nye Tilvæxt hans

Syssel faaer, erlægger det Overskydende, nemlig 14 Rd.
7, 8 Sk. Specie. — c) Hvad den Sysselmand Wium til-

slaaede Pension, 50 Rd. Croner, angaaér, hvilken ham
efter hans Afstaaelses- Contracl aarligen tilkommer, saa

tange han lever, da, saasom samme er rettet efter de

hidti] værende Indkomster i den Mid- og Sondre -Deel,

°§ disse blive nu saa meeet mindre, saa bor ogsaa

ysselmanden i den nu bestemte nordre Deel, i samme
^0rhold som hans Indkomster ibrbges, ogsaa contri-

Wre til Pensionen til Wium, saa længe den svares,

15 Rd. 71 Sk. Croner aavYi^, hvorimod Sysselmanden
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1779. i den sondre Deel svarer det Ovria'e. — Denne Vores

29^MarTs a"ern - Villie °S Befaling haver du at bekjendtgjore for

alle Vedkommende, ligesom og selv, forsaavidt det

staaer til dig, at vaage over, at den paa det nbieste i

alle Poster efterleves. Dermed skeer Vor Villie. Befa-

lendes dig Gud. Givet paa Vort Slot Christiansborg den

29. Martii 1779.

3i. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen, ang. Indhentning af

Erklæringer hos de underordnede Embedsmænd.

Khavn 31. Marts 1779. — M Copieb. Litr. T, Nr.

134. .

Da det til de forefaldende Sagers desto bedre og

nbiagtigere Oplysning, allerhelst i et saa meget langt

fraliggende Land som Island er, saavel som til desto

mere Lettelse udi Ur. Sliftamtm* og Hr. Amtm' eget

Arbeide dermed, eragtes at kunne være særdeles nyt-

tigt, ligesom det og er i Brug overalt i Rigerne, at ved-

kommende Ovrighed i alle de Sager, hvor locale Op-

lysninger kunne agtes at behoves, ei alene indhente fra

Underbeljentene alle de Underretninger og Erklæringer,

som efter Beskaffenheden i ethvert saadant Tilfælde

findes at være fornodne, men og siden indsende til

Collegium, tillige med deres egne Betænkninger over

deslige Sager, saadanne af dem tilveiebragte Oplys-

ninger: saa skulle vi og have Hr. Stiftamtm. og Hr. Amtm«

herved tjenstligst anmodet, at det ogsaa herefter i Is*

land niaatte overalt i lige Tilfælde saaledes vorde for-

holdet. Vestindisk- Guineiske Rente- og General -Told-

kammer den 31. Martii 1779.

si. Marts. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Control med Landfogdens Kassebeholdningen

s. \
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Khavn 31. Marts 1779- — Isl; Copieb. Litr. T, Nr. 1779.

— Uddrag. 31 • Marts.

Af Hr. Stiftamtm' Skrivelse af 3. Junii sidstafv.

have vi erfaret de Aarsager og Omstændigheder, som
hav-e givet Dem Anledning til i Aaret 1776 at anvise

d^n adjungerte Landfoged 445 Rd. af Holmens Handel,

0rnendskjbndt De ikke formenede, al endog den halve

Deel af 1775 Aars Cassa-Beholdning, 1332 Rd. Croner,

skulde behoves til 1776 Aars Udgifter. Men da vi deraf

ti] lige see, at Hr. Sliftamtm. allerede fra 1775 af haver

fomiodet, at der var Mangel i Kassen, og vi ei alene

ve d Skrivelse 8. April s. A. havde i Almindelighed og

uden nogen Indskrænkning, og ikke blot for Aaret 1775,

overdraget Hr. Stiftamtm., som nærværende, det Opsyn,

hvilket Kammeret havde haft til den Tid, men formedelst

^raliggenheden aldrig kunnet besorge saa noie, som
d°l onskede, over den kongelige Kasses Beholdning i

ls,and, blandt andet i Hensigt til, at Intet til Kassen

^aatte anvises der i Landet, forinden Landfogden nbi-

aSug havde legitimeret at saadant behovedes, ligesom

°8 Ordren derom til ham af samme Dato er aarlig og

Gående, alt til den Ende, at ingen Beholdning skulde .

under Regnskabet kunne forslikkes; men vi have endog,
1 G°nUnuation deraf, ved Skrivelse af 2. Martii 1776 end-
Vldere foranstaltet, at alle Betalinger, som skedde til

bassen, saavel af Handelens Beljente, som og af Syssel-
mf6nd, Ombudsholdere og Andre, skulde strax, naar
e skedde, anmeldes for Hr. Stiftamtm., paa det De

£
aa

alle Aarets Tider kunde være underrettede om
ssens

virkelige Beholdning, og at saadan Beholdning

^ ^

aa ^ke skulde kunne existere, uden at De jo indtil

ffnndste vare vidende derom: Saa have vi ei kunnet
0reslil| e os Andet, end at jo Hr. Stiftamtm., efter saa-
an A^<)dning g derefter lagte Plan, samt det der-
med Saaledes tilsigtede Oiemærke, enten maalte agte

& at være noksom bemyndiget ved foranforte Foran-
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1779. staltninger, endskjondt de ikke udtrykkelig lyde derpaa,

TT^T^T^ til at eftersee Kassen, eller lade sitz forevise dens vir-
il. Marts.

kelige Beholdning, saasnart som nogen Mangel derved

kunde formodes, eller at De dog altid kunde gjbre sig

fuldkommen forsikkret om , at saadant Cassens Efter-

syn, eller dens Foreviisning , om samme af Dem var

bleven foranstaltet, vilde langtfra ikke blive af Kam-

meret misbilliget, men meget mere med al Behag an-

seet og understøttet, ligesom saadant skedde ved del

af Dem foranstaltede Eftersyn af Justits- og Tugthus-

Cassens Beholdninger, endskjondt disse ikke egenlligen

ere Kammeret vedkommende. — — — Ligesom og

Hr. Sliftamlm., eller hvem der i hans Forfald maatte

nogensinde forrette hansVices, herved endvidere authori-

seres uden nogen Forespørgsel til Kammeret at foran-

stalte for Fremtiden lige saadant Eftersyn og Optælling

af den kongelige Casses Beholdning, saa ofte og saa

snart nogen Mangel derudi maatte formodes. — Vest-

indisk- Guineiske Rente- og General -Toldkammer den

31. Martii 1779.
mi _

io. April. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,
w

ang. Forholdsregler for at indskrænke Nydelsen

af Brændeviin. Khavn 10. April 1779. -

Gane. Brevb. 1779, Nr. 628, S. 429—430.

P. M. Da det kongelige Vestind.-Guin. Bente-. og

General-Toldkammer har tilstillet Cancelliet en der ind-

kommen Forestilling fra Biskop Gisle Magnussen, be-

træffende Forbud af Brændeviins Indforsel og Brug udi

Island, tillige med den af Hr. Stiflbefalingsmand og

Amtmand Stephensen derover meddeelte Betænkning?

hvorhos bem te Kammer har meldet, at det, i Betragt-

ning af Omstændighederne, langtfra ikke ansees gjor"

ligt, aldeles at forbyde Brændeviins Indforsel og Brug?

samt at den foreslagne Indskrænkning ikke engang kan

passe sig med Handelens nærværende udvidende Til-
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stand, ligesom samme ei heller synes at kunde blive 1779.

tilstrækkelig til Oiemaalet, naar dos: en vis Mænsde^TTT^T*° ' ° ° 10. April.

»raendeviin altid nbdvendig maatle indfores: saa skulde

tøan tjenstligst have Hr. Stiftbefalingsm. tilmeldet, at det

fornemste som herved kan være at udrette, vil bestaae
l

> at Sysselmændene , som Politiemestere, med Rep-
slyrernes Hjelp , holde med vedborlig Agtsomhed over

de nærgangne Anordninger mod Brændeviins Misbrug,

°B ikke efterlade at tiltale eller med Straf al ansee

dem, som deri findes skyldige, hvorfore De ville be-

^age at erindre Vedkommende om forberorte Anord-

ningers Efterlevelse, samt derefter indberette, om Noget

kan være at bringe i Forslag, til nbiere Overholdelse,

lmod saadan Misbrug. Gancelliet den 40. April 4779.

Kongelig Resolution ang. adskillige Poster, 19
-
APriI

^ islandske Handel og Taxt vedkommende.

Christiansborg 19. April 1779. — I Toldkamme-
rets

Forestilling 17. April anfbres kortelig, i Henhold til det i

F
°restilling 21. Mai (kgl. Resol. 29. Mai) 1777 Anfbrte, at

^er af Kammeret var foiet Foranstaltning for i flere Retninger
at virke til Islands Opkomst, da dette Land „i de senere,

fremfor
i de forbigangne Tider , er blevet anseet for en bety-

delig Deel af D. K. Maj*- Stater". Der anfbres navnlig Ind-

visen af Haandqværne, hvorved Landet , antages at vinde
Paa hver Tbnde Rug 41 Sk.

,
og paa hver Tande Byg 87 Sk.

ydermere Befordring af denne Sag havde Handels-Direc-

foT**
m besluttet at sende 200 Stkr> Qværnstene til Island,

-
at lade dem gratis uddele blandt Indbyggerne. Efter Cor-

for^°

n^enCe me(^ Stats- Balance -Directionen, og Directionen
,

p
r ĉ en kongelige Handel , havde disse ogsaa bifaldt nogle
Ændringer

i Taxten, til Fordeel for de islandske Produ-

fo
• '

^V0I^0S dog Prisen paa Tobakker maatte yderligere
^poies

, end der i Resol. 23. Marts 1778 var bestemt. —
e
stmdisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske,

^
markske &c. Forestillinger og Resolutioner pro 1779-1781,
> Nr. 9; J. Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S.

Ligesom Vi med allern. Bifald ansee indbemeldte
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4 779. Foranstaltninger i Henseende til Qværnestenes frie Ud-

19. April, deling, for at befordre Meelmalingen i Island, Fiske-

riernes Udvidelse, samt Anlæg til storre' Bekvemmelig-

hed i Handelen paa Nord- og Osteriandet, Uldengodset

og en forbedrende Spinding, Klipfiskens Virkning UVær-

tiden paa visse Steder, især paa Vesterlandet, samt
-

Fabrik-Anstalternes Befordring sammesteds, saa er det

ogsaa Vores Villie: *
.

a) at Prisen paa det islandske Faarekjod. her-

efter skal være 5 Skill. pr. Lpd. hbiere end Taxteh

fastsætter, saaledes, at for den bedste Sort, eller Bede-

kjod, istedenfor 15 Skill. pr. Lpd. betales 20 Skill. pr«

Lpd.,. og for den anden og ringere Sort, eller Gjeld

Faarekjod, istedenfor 13 Skill. pr. Lpd. betales 18 Skill-

pr, Lpd., hvorimod Taxiens Priis for Oxekjbd endnu

ikke forandres; og maa Kjbd paa Handelen til Ned-

slagtning modtages fra Medio Septembris. — b) at

Handels-Directionen foier Anstalt til, at islandsk saltet

Smor kan blive modlaget og, her i Staden forhandlet

for Indbyggernes egen Regning, saaledes, at dem, imod

en billig Fragts Erlæggelse, godtgjores, hvad Smbrret

her udbringes til; hvilket saaledes besorges, indtil be-
• - » »

meldte saltede Smbr saaledes af Indbyggerne behandles,

at det efter det dem ved Vores Resol. af 29. Maj i 1 777

givne Lbfte kan i Taxten ansættes til en saadan Priis?

som kan være Indbyggerne til Fordeel. — c) at naar

Handels-Directionen enten ikke kan erholde en elle 1
'

anden Sort Vare i rette Tid her i Staden, eller og naar

en eller anden Sort kan fra fremmede Steder erholdes

her for 15% mindre end derfor af Stadens Comwer

cerende og Fabriqueurer fordres, bemeldte Handels-

Direction.da maa forskrive slige Vare fra hvilket uden-

lands Sted, de bedst og for billigst Priis kan erholdes.

— d) at Prisen paa de i Taxten benævnte Sorter To-

bak, som i indeværende Aar til Island oversendes,

skal være forhbiet med 4 Sk. pr. Pd.j over det som

ved Vores Resol. af 23. Martii 1778 er fastsat, saaledes,
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at
: 1) for smaae Ruller skal betales 24 Sk. pr. Pd.; 1779.

j*j
for Pres -Tobak 25 Sk. pr. Pd., og 3) for skotsk

1<f^il
Sr«alspundet 28 Sk. pr, Pd. — Christiansborg Slot den *

P"

'

19
- April 1779 V-

Instruction for Studiosus Rasmus Lievog, 21. April.

S01^ astronomisk Observator i Island. Christians-

^0|,g 21. April 1779. — Canc. Instructions-Bog 1730

^804, fol. 374b—376
5
jevnf. J. Erichsens „Forberedelse" til

0lavii Reise,% clxiv.

Instruction, hvorefter Vi Christian den Syvende &c.

?Uern. ville, at Studiosus Rasmus Lievog, som Obser-

vator paa Vort Land Island, ved hans astronomiske Iagt-

tøgelser med videre sig allerund. haver at rette og

\) Da ham medgives det paa Kjobenhavns Obser-
v atorium forhen brugte Rota meridiana, saa haver han:
a

) a t opstille samme paa et bekvemt Sted og prbve

dets Position i Meridianen efter Circumpolar-Sljernerne,

toen fornemmelig efter corresponderende Holder, saa at

til Solens sædvanlige Middagsheder kan med Vis-

e(
* vide Instrumentets Feil, til den sande Tids nbiag-

'gere Bestemmelse, b) Med dette Instrument tager

j*
an dagtigen nogle Stjerners Culminalion, til at prbve
renes Gang. c) At bestemme hans Observatorii

•) tv .
.J s °nic5ielsen af Prisen paa Tobakker er forelbbig bekjendt-

Sjort ved Circulaire til Sysselmændene
;

samt Skrivelse til

Stiftamtmand Thodal og Amtmand Stephensen, hvorom
C°mmunication er tilstillet Handels-Directionen (Isl. Co-

Pleb - Litr. T, Nr. 141 -143). — Resolutionen selv er

c°mmuniceret ved Toldkammer - Skrivelser 21. April 1779

'tlJ; a) Stiftamtmand Thodal og Amtmand Stephensen, med
Befaling at conferere med kyndige Mænd paa Landsthin-

get om den hensigtsmæssigste Maade til at indfore Spinden

°g Væven', især af Vadmel (Isl. Copieb. Litr. T, Nr.

73
) J b) samtlige Sysselmænd og Landfogxlen (Copieb.

sst. Nr. 174)5 <0 Handels-Directionen (sst. Nr. 175).
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4779. Polihoide ved Sol- og Stjerne -Hoider bor være ham
21. April, meget vigtigt. Til den Ende maa han, saavidt mueligt,

verificere sin Qvadrant, og desuden med den tage

Stjernernes Middagshbider, ei alene i den sondre, men

og i den nordre Deel af Meridianen, hvortil han bor

vælge, saavidt mueligt, saadanne Stjerner, som have

paa det Nærmeste lige store Hoider. d) Flittig bor han

observere Jupiters Drabanteres Inamersioner og Emer-

sioner, samt alle Sol- og Maaneformork eiser og Fix-

stjernernes Occultationer, hvilke alle tjene til Longiludinis

Bestemmelse for Island. Den sande Tids Bestemmelse

af Solens nærmest foregaaende og nærmest efterfbl-

gende Culminationer i Rota meridiana, eller efter cor-

responderende Hoider, er meget vigtig, e) Han forbi-

gaaer ikke at foretage alle andre Observationer paa

Planeterne eller fremkommende Cometer, hvorved an-

fbres hvad Iagttagelser han har gjort for at forsikkre

sig om Observationernes Sikkerhed og Instrumenternes

Verification, naar den maatte holdes fornoden, f) dag-

ligen observerer han Barometret, Thermometret, Vinden

og Veirliget. g) Over alle disse Observationer holder

han en nbiagtig og rigtig Prolocol, saaledes som han

paa det kjbbenhavnske Observatorium haver seet. Denne

bor være saa tydelig, at Enhver kan betjene sig af den,

om end Observator var dbd eller fraværende, og ikke

kunde forklare hvad i Protocollen var skrevet, h) Ob-

servator skal altid staae i nbie Brevvexling med Pro fes-

sor Astronomiæ og andre Mathemalicis og Physicis *

Videnskabernes Societet, og findes villig at foretage

hvad Observationer ham af dem maatte anbefales.

2) Til fri Beboelse overlades Observator Gaarden Lamb-

huus, hvor og indrettes det fornbdne Observatorium,

efter Overlæg med Stiftamtmanden, som betaler de

dertil udfordrende' Bekostninger. — 3) ^Stiftamtmanden

skal og i Almindelighed have Indseende med, at Vores

Hensigt ved denne Indretning ialt opfyldes, til hvilken
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Ende han og til Vores Danske Cancellie, ligesom og 1779.

Observator til Professor Astronomiæ hvert Aar. ved ^T^T^'
Q

'21. April.
Skibenes Afgang, haver at indberette, hvorvidt dermed
er kommen. Saa skal og Observator hvert Aar ind-

sende til Videnskabernes Societet en Gjenpart af sin

Observations- Protocol fra 1. Julii til 1. Julii, og des-

uden skal han hvert Aar. forevise Stiftamtmanden sin

0piginale Observations-Protocol, som da paa Gjenparten,

der skal sendes til Kjobenhafn, haver at tegne, at Ori-,

gralen, hvormed samme er ligelydende, er ham fore-

viist. — 4) De der paa Landet til astronomiske Iagtta-

gelser værende Instrumenter bliver ham af Stiftamt-,

banden overleverede imod hans derfor udgivende Be-

viis, efter det derover forfattede Inventarium, for at

blive bestandig til saadant Brug, og, ifald han endda

tøaatte behove noget, enten af Boger, Instrumenter eller

s*uaa Redskaber, kunde han derom melde sig til Viden-

skabernes Societet eller Professor Astronomiæ. — Imid- •

lertid indsender han strax en Fortegnelse over hvad
^a ni saaledes af Stiftamtmanden er overleveret, saavel

s°m hvad han forer med sig, som skal tilhore Obser-

vatorium, og af Efterkommerne igjen imod Qvittering

Godtages. — For saadan hans Forretning ville Vi allern.

tillægge ham firésindstyvé Rigsdaler i aarlig Lbn, og,

Uaar han der i nogle Aar har viist saadan Flid, at af

hans Arbeide kunde haves den forventede Nytte, ville

Vl have Naade for ham til videre Forfremmelse. Givet

Christiansborg Slot den 21. Aprilis 1779.

Kongelig Resolution ang. Udgivelse af nogle 26. Aprii.

Kystkort over Island. Christiansborg 26. April

1779. — I Toldkammerets Forestilling 17. April berettes,

^ capitain Wleugel, som i Aaret 1776 commanderede en af
e kongelige Fregatter, som samme Tid vare commanderede

at krydse under Island, optog ved den Leilighed 5 Kort over

°dmundarfjord, Seydisfjord, Faskrudsfjord og Breiddalsbugten,

*K B. 31

a
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1779. hvilke han, tilligemed et Situationskort over Oster- Siden af

—— Island, ved sin Hjemkomst indgav til Admiralitetet,' der fandt

3. April,
disse Kort med saa megen Flid og Nbiagtighed affattede, at

det finskede at de maatte blive stukne og' trykte, og foreslog

Toldkammeret at tage Deel deri med det Halve af Omkost-

ningerne. Finantskollegium gik villigt ind herpaa, hvorpaa

. Kortene bleve stukne paa 2 Plader, Breiddalsbugten paa den

ene og Lodmundarfjord, Seydisfjord og Fåskrudsfjord paa den

anden. Omkostningerne for Kobberplader, Papiir og Trykker-

Ion vare ialt 55 Rd. 3 Mk. 2 Sk. — Vestindisk - Guineiske

Rente- og General -Toldkammers islandske, finmarkske &c«

Forestillinger og Resolutioner pro 1779— 1781, 25, Nr. 10;

Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. CXLV.

Vi approbere allern. den Forening, Kammeret med

Vores Admiralitets- og Commissarials-Collegium har truf-

fet, for at befordre de af Capilaine Wleugel tegnede

Charter til at slikkes og udgives til almindelig Nylte.

Omkostningerne , som fra Kammerels Side blive at er-

statte med 27 Rd. 4 Mk., maae af Vores Kasse be-

tales, ligesom og en Douceur lil Kobberstikker Flindt af

20 Rd. for hver Plade, ialt 40 Rd. Oe som Vi med

Velbehag have anseet den Flid og Omhue, Vores Capi'

tain Wleugel ved disse Charler har viist, saa maa dette

ham ved et Brev fra Kammeret lilkjendegives, hvorhos

ham, lil Beviis derpaa, maa tilstilles Medaillen pro m e*

rills i Solv, hvilken Kammeret drager Omsorg for at

kunne for Vores Regning blive forfærdiget. Christians-

borg Slot den 26. April 1779.

5, Mai. Reskript (il Stiflbefalingsmand Thodal og

Biskopperne Finnur Jonsson og Gisli Magnusson,

ang. Geistliges Suspension. Christiansborg 5. Mai

1779 — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholt

Stift 1779. Norske Tegn. XLI, 396. P. Pétursson Hist. Eccb

Island. S. 134- 135 5 Rubr. hos Fogtm. VI. 2, 206.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Vores General- Kirke -Inspections-Collegium, udi Fore-

•
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stilling
, som Os er bleven refereret, allerund. haver 1779.

føredraget, at naar nogen Præst paa Vort Land Island

f°r en eller anden endog ringe Forseelse, suspenderes
ffa fimbedet, bliver han og tillige suspenderet fra Kal-

dets Indkomster, hvorover ham ei alene betages Livs

^Phold for sig og sine, indtil endelig Dom eller Vores
a ltern. Resolution paafblger, men endog Middel til at

forsvare sig: — saa give Vi eder hermed tilkjende, at

*l allern. have funden for godt, at det for Geistlighe-

den
i Vore Riger Danmark og Norge under 8. Decbr.

^41 ergangne Reskript ligeledes herefter skal strække

S18 til bem te Island, såaledes, at Lovens Ord om Sus-

pension skal forstaaes om Embedet alene, saa at den

^spenderede maa beholde Indkomsterne indtil Sagens

Uddrag, med mindre anderledes expresse befales; dog
Vj lle Vi derhos, at Embedet ikke derunder maa lide,

at der af Indkomsterne, efter Riskoppens Sigelse,

s^ fastsættes Noget for deri, som imidlertid forretter

Emb edet. Derefter I eder allerund. have at rette, og
^ s at indberette, at l denne Vores Refaling have be-

kommet. Refalendes &c. Christiansborg den 5. Maji

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 5. Mai.

H°ttnildelse af Straffen for Hoer. Christiansborg
&

' Mai 1779 1
. — Norske Tegn. XLI, 395k—396. Fogtm.

Vl
* 2, 205—206.

Christian den Syvende &c. V. S. R. T. Som Os
er

bleven allerund. foredraget, hvorledes der fra Vort
^and Island ofte indkommer Ansogninger om, at fri-

ses for d en tiidomte Straf, at romme Sysselet, m. v.,

^
r begangne Hoer; saa, da det ved den saakaldede
lope-Dom af 13. Aprilis 1565 er fastsat, at de, som
edrive Hoer og ikke kan betale Roderne, skal dikteres

Reskr. 15. Marts og Canc. Skriv. 4. Novbr. 1780.

81*



484 Reskr. ang. Formildelse af Horstraf.

1779. legemlig Straf, nemlig 2 Slag af Riis for hver ubetalt

lT~MaT^
Mark: give Vi dig hermed tilkjende, at Vi allerri. have

funden for godt, at de paa bemte Island, som for Frem-

tiden vorde fritagne for at rømme Sysselet, skal der-

imod paalægges at betale en Mulkt fra 2 til 10 Rd.,

efter dit Sigende, og i Mangel deraf skal de straffes,

med Riis eller paa anden Maade, som Du maatte agte

det mest passeligt og tjenligt. Dog maa den af dig,

isteden for de fra 2 til 10 Rd. modererede Roder, naar

samme ei kan faaes, fastsættende Straf ikke være

strængere end det Store-Dommen i saa Maade anordner.

Derefter du dig .allerund. haver at rette, samt til Os at

indberette, at du denne Vores Ordre haver bekommet.

Refalendes &c. Christiansborg Slot den 5. Maji Anno 1 779.

lo. Mai. Kongelig Resolution ang. Levetzow's og Tho-

roddi's Reise i Island. Christiansborg 10. Mai

1779 \ — I Anledning af Cabinets -Befaling 3. Mai 1779:

„at da Kammerjunker og Auscultant Hans Levetzow bnsker

at gjore en Reise til Island, for at erhverve sig Kundskab om

dette Lands Beskaffenhed og Indretning; saa kunde K. M«

være sindet, naar Kammeret dertil maatte troe ham duelig*

t

at forunde ham til en saadan Reise paa omtrent 1 Aar:

700 + 300 Rd. , hvorom ham kunde gives Underretning ,
p&a

det at han kunde afgaae med et af de til Sydlandet bestemte

Skibe, og tillige forsynes fra Kammeret med en passende In-

struction". Tillige havde Kongen mundtlig tilladt, at Student

Thoroddi, som havde reist i Sverige, maatte reise med, „o'eels

for at sammenligne dette Lands' Beskaffenhed og Forfatning

med de mere dyrkede Landes under samme Clima, deels fo l

at anmærke, hvad ved det islandske Jordbrug kunde være at

forbedre
,
og deels og fornemmelig for at besee Svovelminevne

og Saltværket, samt andre Fabrik - Anlæg, og foreslaae hvad

han maatte finde derved at forbedre
;
og at ham for hans Person

maatte til denne Reise tilstaaes ialt 350 Rd." Kammeret fin-

der saa meget mindre noget at ermdre imod L« Onske, som

'3 kgl. Resol. 5. Januar 1784.
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flet maatte ansees for „en god Sag, at Landets unge Folk, og

fornemmelig de, der ville opoffre sig til Statens Tjeneste, be-

gynde at blive opmærksomme paa at kjende deres saa langt

Wtliggende Medborgere og Landet de beboe: en Kundskab,
uer hidtil ikke har været saa meget sogt, som den fortjener

at være det, da dette Land er en vigtig Deel af D. M» Sta-
ter". Af Thoroddi ventede man sig adskillige gode Bemærk-
nmger om Islands oeconomiske Forhold i flere Retninger. For
L. havde Kammeret udarbeidet en Instruction, hvorimod det
f°rbeholdt sig at tillægge Thoroddi den fornodne Ordre og

Anviisning (Forestill. 8. Mai). — Vestind. - Guin. Rente- og

General-Toldkammers islandske, finmarkske &c. Forestillinger

°g Resolutioner pro 1779-1781, 25,* Nr. 14$ jevnf. J. Erich-

Sei*s „Forberedelse" til Olavii Reise, S. CLXXXIII.

Vi approbere herved Vores Cabinets- Befaling af

^' d. M.
,

ang. den Vores Kammerjunker og Auscultant

^evetzau derved tilsagte Understøtning til en Reise i

kland paa omtrent I
1
/« Aar, og bifalde det ved Fore-

stillingen fblgende Udkast til hans Instruction; ligeledes

gentage Vi herved Vores mundtlige afgivne Befaling

an
S- Studenten Thoroddis Reise sammesteds paa lige-

saa lang Tid. Ham tilstaaes dertil ialt 350 Rd. af Vores

Kasse, og haver Kammeret at instruere ham efter den
forehavende Plan. Christiansborg Slot den 10. Maji

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 12. Mai.

^cjorelsen afHandels-Compagniets Mellemværende^ de nye Indretninger i Island. Christians-
^0,"g 12. Mai 1779. — Publiceret paa Althinget 1779

°& trykt som Nr. 2 blandt Tillæggene til s. A. Althingsbog,

3 Indholdet af denne Resolution er ved Toldk. Skrivelser

*2. Mai communiceret Thoroddi og Levetzow, med Til-

kendegivelse af, at de ville erholde . fri Passage til Ore-

bakke om nogle Dage (Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 195—196),

•^mt Finants-Collegium og Handels-Directionen (sst. Nr.

^-lgs).
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1779. S. 34—36. Norske Tegn. XLI, 400
5
Pontoppidans Samlinger

12. Mai. til Handels-Magazin for Island II, S. 111—113.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi un-

der 17. Julii 1778 allern. have resolveret, at det imellem

Vores almindelige islandske, finmarkske og færoeske

Handels og Fiskefangstes Direction og Landfogden paa

Vort Land Island Skule Magnusen foreslagne Forlig, i

Henseende til de islandske Fabrique-lndretninger, hvor-

efter Landfogden og hans Medinteressentere skulle nyde,

mod samtlige Indretningers Afslaaelse til Handelen,

* deels ved contant Betaling og deels ved Fordringers

Eftergivelse i et og alt' den Summa 14,937 Rd. 46 V«-Sk.,

i alle Dele maatte indgaaes og bringes til endelig Rigtig-

hed, paa det at Handelen maatte see sig sat i fuld-

kommen Sikkerhed for hver Mands Fordring og Tiltale,

som kunde hidledes fra Associationen med det islandske

Interessentskab, og den af forrige almindelige Handels-

Compagnie og siden for Vores egen Regning af nu-

værende Handels Direction forte Administration, samt

at Handelen uden Nogens Modsigelse og Forhindring

kunde tage de islandske Indretninger, saaledes som de

nu befindes, i Besiddelse med fuld Ejendomsret og

Rettighed; og bemeldte Handels og Fiskefangstes Dire-

ction, tillige med fornævnte Landfoged Skule Magnusen

nu, da Forliget" ifblge foranforte Vores Resolution er

bragt til Fuldbyrdelse, har til Vores Danske Cancellie

indsendt de i bemeldte Sag til Vores Hbiesleret udtagne

Stævninger, nemlig: pand fogdens Hoved - Stævning ^
14. Febr. 1777, og den af ham udvirkede Anticipations-

Bevilling af samme Dato, samt den paa Handelens Vegne

udtagne Contra-Stævning af 31. Martii 1777, hvilke begge

Stævninger ere . forsynede med vedkommende Parters

Paategning om Sagens Afgjbrelse ved Forlig; de og

derhos have begjert, at, i Kraft af Foranforte de i Sa-

gen ergangne og i Stævningerne paaberaabte Domme

maatte mortificeres, saaledes at samme ikke skulle

komme den ene eller den anden Part enten tilFordeel

i
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eller Præjudice i nogen Maade: — Saa give Vi dig 4779.

hermed tilkiende, at ligesom Vi forberorte saaledes .

• ,
J

' ° 12. Mai-.
fnagangne Forlig udi Sagen imellem bemeldte Fiskefang-

stes Direction paa den ene og Landfoged Skule Magn-

usen og Medinteressenlere i de saakaldte nye Indret-

^nger paa Island paa den anden Side allern. have
aPprobcret : saa ville Vi, og, at Sagen ifblge deraf paa
aMe Sider skal være afgjort og i alle Henseender al-

dres bortfalde. Derefter du dig allerund. haver at

rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjen-

degive. Befalendes &c. Christiansborg Slot den 12.

M«Ui Anno 4779.

Reskript til Stiftbefalingsmand Thotlal og 14. Mai.

biskop Finnur Jonsson, ang. Hectors Og Con-

Retors Lon ved Skalholts Skole. Christiansborg

*4. Mai 1779. — Norske Tegn. XLI, 401»—403.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T, Eftersom

Rector ved Skalholt latinske Skole paa Vort Land ls-

'and, Bjarne JonSen, for Os allerund. haver andraget,

a l han paa adskillige Maader er bleven fornærmet af

kisp.estolens Oecon.omo, Vicelaugmand Marcus (r. Magnus)

Olavsen, da denne 1) paastaaer, ifblge Skoleanordnin-

S°ns 5. Art., at have Magt til at fordrive Supplicantens

Hustrue og Bbrn fra Bispegaarden, uaglet han selv

dem paa egen Bekostning, uden i nogen
Maade at bebvrde Bispestolen ved deres Nærværelse. —

i At han, efter erhvervet Dom, uagtet Supplicantens
erklaerede Appel, skal ham uafvidende have ladet ned-
rive et Huus, som efter allern. Befaling i Aaret 1752
er °pbygt til Supplicantens Brug paa en af Bispestolens
Jorder, men derfra med Vedkommendes Tilladelse og
Samtykke er forflyttet til Bispegaarden, hvor det upaa-
<*n ket skal have staaet i 23 Aar, og paa hans egen Be-

ting der være opbygt og repareret, tilligemed et

^buur og Kjbkken, som ligeledes paastaaes borttaget,
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1779. for derved at hindre ham fra at have hans Familie hos

14. Mai. sig. — 3) Uagtet Skolelærernes Lon bestandig skal have
>

været betal! saaledes, at en Rigsdaler er beregnet til

Specie eller 48 Fisk, hvilket og ved Skole-Anordningen

af 3. Maji 1743 ydermere er fastsat, skal dog nuværende

Oeconomus nægte al betale samme til mere end Cro-

ner, eller 45 Fisk pr. Rigsdaler, og hvorved aarlig tabes

3 Rd. 72 Sk. Courant. — 4) Da Supplicanten formedelst

sin svagelige Helbred ikke kan forbinde sig til den ved

Skole-Reglementet fastsalte Spisning, har han derfor i

de sidste 20 Aar været befriet, og derimod tillagt 30

Rd. Kostpenge, som' ham ere betalte i adskillige Land-

ore, hvilke Kostpenge fornævnte Vicelaugmand Olavsen

nu vil betage ham, og paanode ham den reglementerede

Skolekost; ligesom han og 5) skal have ophævet og til-

intetgjort den Accord, hvorefter Supplicanten skal i de

næstafvigte 20 Aar for Kost og Lon have oppebaaret

Leier elléY Landskylden af visse Rispestolen tilhorende

Jorder, efter derom med forrige Oeconomis gjorte Ac-

cord, med videre : — Og den ved bemeldte Skole værende

Conrector, Poul Jacobsen, ligeledes iblandt Andet har

beklaget sig, at fornævnte Vicelaugmand Olavsen ikke

har villet tillade ham at have sin Hustrue hos sig i sit

Værelse, paa hans egen Rekostning, desaarsag han har

været nbdt til at gjore mange besværlige Vinterreiser

til sit Hjem, hvorved han har mistet en stor Deel af

sin Underholdning, samt maatlet gjore adskillige Be-

kostninger, og at nuværende Oeconomus ikkuns har

betalt ham hans Lon med 30 Rd. Croner, da saintfie

dog hidtil bestandig skal være bleven betalt med 30

Rd. Specie, hvorfor han ei af hans Lon har kunnet er-

holde mere end $8 Rd. Specie og 72 Sk. Courant,

samt af hans Kostpenge, 30 Rd. Croner, ikkuns 13 Rd.'-

— Saa er, i Anledning af fornævnte Rector Bjarne Jon-

sens og Conrector Paul Jacobsens derhos allerund.

gjorte Ansbgninger, samt den af dig, Stiftamtmand Tho-

dal, derpaa meddeelte Erklæring, saavel som Vores
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General- Kirke -Inspections-Collegii derover indhentede 1.779.

Betænkning, og siden den nye Oeconomus paa Skalholt, 14. Mai.

ved at tage Dom over Rector til at bortflytte det lidet

Huus eller Stue, han for 23 Aar siden med Biskoppens

Samtykke og paa egen Bekostning har ladet opbygge

Paa Bispegaarden, hvilket han siden den Tid upaaanket

har beboet, ja og ladet det nedrive i Rectors Fraværelse,

uagtet han skal have appelleret til hbiere Ret, har mis-

brugt og tilintetgjort det Haab, som Skole -Anordningen

a ? 3. Maji 1743, dens 5. Art., giver om Superintenden-

tens og Oeconomi Foielighed imod Rector, at have sin

Hustrue og Familie hos sig paa Bispegaarden i Skole-

tiden, paa det at Skoleembedet i anden Fald ikke skal

blive forsomt — hermed Vores allernaad. Villie og

Befaling: "
'

1) At paa det denne betydelige Hensigt med Sik-

kerhed kan opnaaes, maa nuværende Rector i Skalholt,

naar han om Vinteren i Skoletiden skal være paa Bispe-

Saarden, være berettiget til at have der sin Hustrue og

Btirn hos sig, folgelig og have sammesteds et Huus de

kan boe i, og Sted til Fadebuur og Brænde, dog med
den Indskrænkning, at denne Retlighed ei extenderes

videre eller til stbrre Frihed med Husets Opsættelse,

e°d han hidindtil har haft, ikke heller at indtage An-
^re

, end hans Kone og Bom, eller flere Tjenestefolk,

er*d som paa det nødvendigste behoves til hans Op-
varlning, hvorimod han skal være pligtig at holde god
Orden iblandt sine, og ikke have Nocet sammen med
BilsPegaardens Svrige Folk, som kunde foraarsage Mis-

forntiielse, ikke heller tilegne sig nogen videre Ret til

andre Oeconomiens Huse, end det for ham bestemte
r,e Værelse med Tilbehbr, uden hvad Foielighed Oeco-
a°mus ham herudi vil vise. — 2) Da Skole-Anordningens

^* Art. udtrykkelig fastsætter Rectors Lbn til Species
R,gsdaler å 48 Fisk, saa at Rector ved den af Oeco-
n°mo gjorte Forandring har maattet miste 3 Rd. 72 Sk.
aai%, ville Vi, at nuværende Rectors Lbn fremdeles

I

i
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1779. skal betales ham i Specie, ligesom han og — 3) maa

l^l^i" formedelst hans svage Helbred vedblive at nyde, efter

Separationsacten , 30 Rd. aarlig for Kost; oe — 4) skal

saavel disse Kostpenge som hans Lon, hvilket Rector

hidtil har oppebaaret af visse Rispestolens Jorder, han-

nem herefter paa samme Maade forundes. — Og som .

den af Conrector gjorte Besværing, over den af Oeco-

nomo foretagne Forandring, er i Henseende til Huus,

Kost og Lon, af samme Beskaffenhed som Rectors, og

Skole-Anordningen befaler, at han, foruden bekvem Væ-

relse, skal have i det ringeste 30 Rd. Specie i aarlig

Lon, ville Vi og, at siden han dog skal have Værelse

paa Bispegaarden i Skoletiden, maa det være ham til-

ladt at have der sin Husfrue og en Tjenestepige hos

sig, dog med samme Indskrænkning, som for Rector i

den fers te Post er anfort, samt at saavel hans Lon som

Kostpenge skal betales ham i Specie. — Derefter I

eder allerund. have at rette, og Vedkommende Sligt

til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes dc. Chri-

stiansborg Slot den 14. Maji Anno 1779. [ad mandalum].

18. Mai. Instruction for Kammerjunker og Auscultant

Hans Levetzow paa en Reise til Island. Khavn

18. Mai 1779. — Udtog i J. Erichsens „Forberedelse" .

til Olavii Reise, S. clxxxiii-clxxxv.

25. Mai. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Erlæggelsesmaaden af Skatter og Afgifter.

Khavn 25. Mai 1779.— Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 223.

Vel have v.i, for at vinde Tiden, fundet os foraar-

sagede allerede at befordre de med Hi*. Stiftamtmandens

Betænkninc i sidslafvi^te Vinter indkomne Forespørg-

seler ang. Landskylds-Regningen til allerund. Forestilling,

saa at Hans Maj" allern. Resolution derpaa endnu i

* 1V - ir*
: ' . " — "-- * —* _ " -~

• ~r
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denne Sommer vil være at forvente 1
, da og Hr. Stift- 1779.

amtm. tillige vil erholde Resolution paa de i Deres nylig 25. Mai.

'fidlobne Skrivelse af 27. Marlii sidstafv. Aar indgivne

Porespbrgseler ang. Skalternes Godlgjorelse i Guldbringe

Syssel for de syge Faars Nedslagtning, hvorfor og denne

Godtgjorelses Uddeling saa længe maa beroe. Imid-

lertid, da Hr. Stiftamtm. i sidstbemeldte Skrivelse, lige-

som tildeels tilforn i Anledning af Landskylds-Regnin-

gen, haver yttret det Tvivlsmaal: uat det vil agtes

ei alene ubilligt, men og imod Loven, om Skatten, som

der ikkun er beregnet til 20 Al., hvilke igjen beregnes

til 40 Fiske eller \ Væt, skulde nu betales med \ Vq Rd.

Croner i Varer eller Penge, hvilket da blev 34 Alen,

end sige med 1 Rd. 76 Sk. Courant; med mindre H. M.

billige vilde forhoie Skatten over det hele Land": — saa

skulde vi udbede os Hr. Stiftamlm.' nærmere gode

Tanker, om denne Deres Anmærkning maalte have

flogen, og da hvilken, anden Grund, end blot det ulige

Forhold, som samme Jyder paa imellem Priserne paa

Varer og Penge mod hinanden indbyrdes i de ældre

°g nuværende Tider, hvorved vi ellers ikke ville und-

lade at erindre, til behagelig Overveielse: 1) at de 20

Alen, som Skalten efter Landsloven af 1280 er ansat

tøj ei alene er at ansee som en faslstaaende Myntsort,

eller forestillet Mynt, men og. ja fast mere, som Vare,

'igesom den og fra forste Tider af virkelig findes sæd-
vanligen at være betalt nu i eet, nu i et andet Slags

Varer, efter hvert Districls Beskaffenhed, og især i saa-

(tanne, som til hver Tid have været gangbar i Handel

°8 Vandel, saavel uden- som indenlands; samt dernæst
""^

2) at Jordeboger og Regnskaber, som haves ved

Kammeret, vise, at ligesom Landskylderne i Snefjelds-

tøfcs og Guldbringe Sysseler allerede fra del i 6. Seculo

a f ere blevne evaluerede til Fisk, saa er og Skatten

kgl. Resol. 29. Juli 1779.
N

. •
•
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med Gjæftold og Tiender i det mindste siden 1717 i

disse Districter bleven evalueret paa samme Maade, og

hver Væt deraf i rum Tid, og som beregnet, med 1 V«

Rd. Groner, hvilken Evaluation, som egen for denne

disse Sodistricters Product, ikke derfor sees at kunne

drages til Fblge for Landdislricterne , hvis Producter,

saavidt de ere af et andet Slags Natur, ligeviis maa

evalueres paa anden Maade. Vestindisk-Guineiske Rente-

og General-Toldkammer den 25. Maji 1779.

i7. juni. Kongelig Resolution ang. Udgivelsen afOlavii

Reise i Island Fredensborg 17. Juni 1779.

—

Ifolge kgl. Resol. 4. Mai 1778. havde Olavius nu omarbeidet

sin Reise-Journal overeensstemmende med den lagte Plan, og

indleveret dette Arbeide til Toldkammeret. Med Hensyn til

Redaktion af Stilenr samt Udarbeidelse af Register og Fortale,

tilbod Erichsen at paatage sig dette Arbeide. Bogtrykker Stein

havde tilbudt at levere 500 Exx.
,
og deraf 30 Exx. gratis,

naar Omkostninger til Kobberne bleve godtgjorte af det Offent-

lige med 300 Rd., desuden beregnedes Kortet over Island at

ville koste omtrent 200 Rd. (Forest. 9. Juni). '— Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammers Islandske &c. Fore-

stillinger og Resolutioner pro 1779-1781, 25, Nr. 15 $ J.Erich-

sens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. CCII.

1 Overeensstenumelse med og Fortsættelse af Vores

Resol. af 4. Maji f. A. ville Vi allern., at Forlaget og

Trykningen af Kammer- Secretaire Olavii nu i Orden

bragte Reisebeskrivelse, med de forhen foreslagne Til-

læg af Henkels og Zieners Reiser og Undersbgninger,

maa overlades lil Boglrykker Stein, saaledes, at ham

til Hjelp lil Kobbernes Stikning betales af Vores Kasse

300 Rd., hvorimod han skal være forbunden lil at skaffe

en duelig Sætter, som ogsaa til i Eet og Alt at rette

sig efter Vores Etatsraad Erichsens Ledighed, under

hvis Opsyn og Correclur, efter det af ham gjorte Til-

bud, Værket trykkes, samt at lade hele Oplaget indrette

paa 900 Exemplarer, og deraf trykke de 400 paa fransk

Poslpapir, og de ovrige 100 paa Median-Papir, saaledes,
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at Værket i alle Dele kan blive af lige Form og An- -1779.

seelse med Olafsens og Povelsens Reise, og endelig at ^T^Juni
afgive uden Betaling til Kammerets Disposition 37 Exem-

plarer, hvorimod han, ifald flere skulde forlanges, nyder

samme betalte, efter den Prii.s Kammeret, som i sin

Tid haver efter Billighed at bestemme Værkets Udsalgs-

pris, fastsætter. — Foruden de i det Foranfbrte om-

meldte 300 Rd. til Kobbernes Stikning, maa endvidere

af Vores Kasse betales hvad der efter nbiest mulige

Accord for Stikning, Papir og Aftryk, kan medgaae i

Omkostninger til det islandske Gharts nye Oplag, med

de tjenlig befundne Rettelser og Forandringer. — Til .

at gaae tilhaande ved Registerets AfTatning, m. v. som

kunde ved Trykningen forefalde, maa, ifald Værkets

Forfatter ikke skulde paa den Tid være ved Haanden,

en anden duelig islandsk Student af Vores Elatsraad

Erichsen bruges, og ham en for saadant Arbeide pas-

sende Douceur accorderes. — Vores Kammer-Seeretair

Olavius tillægge Vi, for den paa Omarbejdningen an-

vendte Umage, en Douceur af 400 Rd., og maa han

ved forefaldende Leilighed af Kammeret bringes i aller-

und. Forslag til en for ham passende Tjeneste. Fre-

densborg Slot den 17. Junii 4779 \

«

Toldkammer-Skrivelse (il Stiftamtmand Thodal, 19
-
Ju^

ang- Præmier for Hvalfangst. Khavn 19. Juni

1779. — Indholdet er publiceret paa Althinget 1780 ved

Stiftamtmandens Bekjendtgj oreise 18. Juli s. A., trykt i Al-

thingsbogen 1780, S. 13. — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 242,

Som Kammeret haver af Sysselmanden i Isefjords

Syssel, Jon Arnorsens, Skrivelse af 25. Seplbr. a. p.

tøed megen Velbehag erfaret, at nogle Bonder i Arne-

Resolutionen er communiceret Finants - Collegium og Bog-

trykker Stein, samt Secretair Olavius ved Toldk. Skrivelser

26. Juni 1779. Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 245—247.
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fjorden og Hrapsbre Kirkesogn inden bemeldte Syssel

endnu lægge dem paa at harpunere Hvalfiske, hvilken

Fangst, i Mangel af Kundskab, næsten skal være gaaet

af Brug paa andre Steder i Landet, og vi meget onske,

at samme saa meget muligt maatte opmuntres, saa maa

vi herved have Hr. Stiftamtm. tjenstlig anmodet, beha-

gelig at ville foranstalte, at Vedkommende maatte blive

betydet ved Sysselmanden paa Stedet, at de, som maalte

befindes fremfor Andre at lægge Flid paa denne Fangst,

kunde, naar han oplyselig indberettede saadant til Kam-

meret, vente at nyde herfra en passelig Præmie til Op-

muntring herudi. Vestindisk- Guineiske Rente- og Ge-

neral-Toldkammer den 19. Junii 4779 ^

23. Juni. Reskript til Stiftbefalingsmand Thoda], ang.

Grundeierens Andeel af opdrevne Hvale. Fredens-

borg 23. Juni 1779. — Publiceret paa Althinget 1780

og trykt i Althingsb. s. A. Nr. in. 2, S. 11 -12
5

ligeledes

trykt i Uddrag (§ 1 og 2) som Bilag xvn (urlesCTipt; ang.

hvad Erstatning der i Island h'6r gives af opbringende Hvaler

til Grundeieren") til den danske Udgave af For. om den islandske

Handel 13. Juni 1787, S. 81, dog med urigtig angivet Datum

22. Juni 1779; Fogtm. VI. 2, 211-212. — Norske Tegn. XLI,

417. — Isl. Oversættelse: uRescript um {>at hveriar bætur

landeiganda skuli £efaz af flutnmgshvolum å Islandi", ogsaa

urigtig henfort til 22. Juni 1779, som Bilag xvn til den is-

landske Udgave af foranforte For. 13. Juni 1787, S. 141.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som

du, udi Skrivelse til Vores Danske Gancellie af 26.

Augusli a. p. og i Anledning af en fra Bonden

Einar Jonsson af Bardestrands Syssel paa Vort Land

Si

') I Kammerets Skrivelser s. D. til Stats-Balance-Directionen

berettes, efter Sysselmand J6n* Arn6rsson, at Hvale aarlig

lade sig tilsyne i Isefjorden, udenfor Reykjanæsset, i for-

skjelUg Mængde og til forskjellige Tider, dog helst i Ok-

tobr., Novembr. og Decembr. Maaneder, og undertiden 1

Januar, Februar og Marts. (Copieb. sst. Nr. 241).
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Island herom indgiven Ansogning, haver forestillet, at

det vilde tjene til Hvalfangstens bedre Opmuntring, om
det blev tilladt dem, som lægge sig efter denne Fangst,

at fore den Hval, som de fange, til Land paa udyrkede

°g steenagtige Steder, uden derfor at erlægge nogen

Betaling til Grundeieren, eller og give ham Vs Deel af

Hvalen: saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, efterat

herom er bleven indhentet Vores Vestindisk- Guineiske

Rente- og General-Toldkammers Betænkning, allern. ville,

i„Overeenssteramelse med saavel Vores islandske som
4

norske Lov, og især Rekebalkens 8. Cap. samt N. L.'
s

8—12— 3. og i i. Art., i Almindelighed have anordnet:

1) At naar en harpuneret Hval fores til Land paa

steenagtige eller sandige Steder eller Strande, som til-

hore Andre, og kan der opskjæres og bortfores uden

Grundeierens Skade, da haver denne ingen Deel i

Hvalen, dog bor* ham betales hvad Tjeneste han ved

saadan Leilighed maatte bevise dé Fangende, saaledes

som de med ham kunde forenes. — 2) Fores en saa-

dan fanget Hval til Land paa noget saadant Sted, hvor

dens Flænsning, Bjergning og Bortførelse kan i nogen

Maade spilde en Andens Eng eller Mark, da skal de

Fangende betale Grundeieren saadan Skade og Jord-

spilde med VsDeel af Hvalen in natura. — Derefter du
dig allerund. haver at rette, og at foranstalte saadant

almindelig bekjendlgjort til fornoden Efterretning. Be-

falendes &c. Fredensborg Slot den 23. Junii Anno 1779.

Kongelig Resolution ang. nærmere Bestem-

melser om Postvæsenet i Island. Fredensborg

®' Juli 1779. — Da der i Anledning af Reskr. 13. Mai

*776 ingen nærmere Forslag i Aaret 1777 indkom fra Stiftamt-

mand Thodal om Postindretningen, forlangte Kammeret et

Saadant ved Skrivelse 14. April 1778, hvilket ogsaa indkom i

SatHme Efteraar. Kammeret bemærker i den Anledning, at

«den Porto, som er bleven ansat, synes vel at være for ringe

;

^erx betragter man derimod, at denne Indretning endnu er ny,
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og at Stiftamtm. ved andre Leiligheder har udladt sig med,

at den første Ansttfd, som samme havde hidtil fundet, bestod

just i Postpengenes Betaling, saa vilde det maaskee og være

betænkeligt nu for Tiden at forhoie den erlæggende Porto.

Desuden er det mere end formodentlig , at ringe Postpenge

kunde mere end noget Andet opmuntre Mængden til heller at

bruge Posten, end andre Leiligheder. Derved vilde da befordres

Mængden af de Breve, som gaae med den, og denne sig for-

egende .Mængde igjen gjOre, at Posten des snarere kunde komme
i Stand til at bære sine Omkostninger uden Byrde for D. K.

M." Kasse"; Kammeret indstiller derfor, at de nye Bestem-

melser udgaae i Form af et kongeligt Reskript til Stiftamt-

manden og Amtmanden i Island (Forest. 7. Juli). — Vest-

indisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske &c.

Forestillinger og Resolutioner pro 1779- 1781, 25, Nr. 16.

* * f *
0~i i

* f'i
'

* * * * I # *

Vi approbere allern. det af Stiftamtm. i Island ind-

sendte yderligere Forslag til Postvæsenets Indretning

sammesteds, og folger det i saadan Hensigt Os aller-

und, forelagte Reskript til Vores Stiftamtmand og Amt-

mand i Island med Vores Underskrift herved tilbage.

Fredensborg Slot den 8. Julii 1779.

8. Juli. Reskript til Stiftamtmand Thodal og Amt-

mand Stephensen, ang. Postvæsenet i Island.

Fredensborg .8. Juli 1779. — Publiceret paa Althin-

get 1780 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. in, S. 4— 11-

Verificeret Copie i det islandske Departement
;
jevnf. Erichsens

„Forberedelse" til Olavii Reise, S. clv-clvi. — Islandsk Over-

sættelse af § 1 — 13, tildeels med nogen Forkortning, med Tabel

over Posternes Afgangstider og Brevportoen for enkelte Breve,

i ^ohnsonius' „Vasaqver". Kh. 1782. 12°. S. 231—239.

Christian den Syvende &c. V. B. T. At Vi, f°v'

uden hvad Vi allerede ved Vores Reskript af 13. Maji

1776 have anordnet angaaende en Posl- Indretning »

Island, have endvidere, i Anledning af det fra eder

sidst indkomne yderligere Forslag, allern. fundet for

godt nærmere at anordne og befale, som folger:
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1) For de Breve, som sendes med Posten for Nor- 1779.

derlandel. betales fra Norder Syssel til Bessested for 8. Juli.

e t enkelt Brev, som ikke maa veie over eet Lod, 8 Sk.

;

fra Oefjords, 7 Sk.; fra Skagefjords, 6 Sk.; fra Hunne-

vands, 4 Sk. og fra Myre Syssel 2 Skilling. - 2) For

østerlandet : fra Isefjords Syssel til Bessested betales

f°r et enkelt Brev 8 Sk.; fra Bardestrands 6 Sk.; fra

^ale Syssel 4 Sk. — For Breve, .som fra Snæfellsnes

Syssel maatte være at sende, og efter Reglementets

Art. skal gaae til Sysselmanden i Nappedals Syssel,

betales for et enkelt Brev 6 Sk., og for et saadantBrey

fl>a Nappedals Syssel 4 Sk. — Hvilket Postbud ikke

gaaer længere end til Sysselmanden i Myre Syssel,

s°m derfra sender Brevene med Isefjords Post til Bes-

Sested, eller og Sysselmanden i Nappedals Syssel be-

sorger dem Posten imode fra Dale Syssel paa et be-

kvemt Sted, og der igjen afhenter de Breve, som maatte

Va3re komne tilbage fra Bessested eller andre Steder,

ligeledes de Breve, som fra Strande Syssel skulle gaae

Qled Posten, besorger Sysselmanden afsendte enten

Hunevands eller Dale Syssels Post imode, og betates

^a af dem ikke hoiere Porto, end for disse Sysseler

er ansat. — 3) For Osterlands- Fjerdingen betales: fra

begge Mule Sysseler 8 Sk. ; fra Ostre Skaftefjelds Sys-

Sel 7 Sk.; fra Vestre Skaftefjelds Syssel 6 Sk; fra Ran-

8ervalle Syssel 4 Sk., og fra Arnes Syssel 2 Sk. —
^) Leegges flere Breve under een Gonvolut, enten fra
e^er til adskillige Personer, skal for hvert Brev især
b etales den fulde Porto eller Postpenge. Men folger
n°get Bilag med Brevet, saasom Translation af et Te-
starnent,

Attest, Regning, Vidnesbyrd, Thingsvidne, Me-

morial, hvorpaa begjæres Authorisation eller Ordre, og
esuge, betales ikkun halv Porto imod Brevet, naar

j*

aadant Bilag ikke veier over 1 Lod, gaaer det derover,
elales fuld Porto, som for et enkelt Brev, alt til 2 Lod,

a t 2 Lod betales som et enkelt Brev. Men er det

*v<* 32
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1779. vidtloftigereActer eller Docurnenter, betales siden, foruden

8. Juli. Brevet og de 2 Ark, XH Deel. af den for et enkelt Brev

ansatte Porto, alt til 20 Lod, men gaaer det over 20

Lod, betales siden for det ovrige ikkun Vs af den an-

satte Porto, til 50 Lod 1
. — 5) De Breve, som hvert

Syssels Indbyggere ville, have med Posten, sende de i

Tide til Sysselmanden, og tillige betale til ham den

ansatte Porto, undtagen de Breve, som bor gaae frie,

om hvilke herefter nærmere bliver handlet. Disse Breve

nummererer Sysselmanden med hostegnet Porto, for-

fatter en Liste over dem efter Nummerne, oa, anlorer

ligeledes Postpengene paa Listen, hvorefter de tillige

med Listen indpakkes og forsegles. Over Postpengene

holder Sysselmanden Regning og derfor aflægger Regn-

skab til Landfogden. Ingen Breve modtages i Posten

uden Betaling af Postpengone medfolger, undtagen, de,

som skulle gaae frie. — 6) Boer Sysselmanden saa af-

sides, at Sysselets Indbyggere ikke bekvemmeligen

kunne sende Brevene til ham, men ville heller levere

dem paa de Steder, hvor Posten farer frem, maa Post-

budet tage mod dem, men ikke uden Befaling for For-

selen efter Taxten for del Syssel, i hvilke de modtages,

hvilken han maa gjore sig bekjendt. Brevene og R e"

lalingen leverer han da paa nærmeste P^oststed, hvor

de paa Listen anfores, ligesom for er anordnet. Atidvo

Underveis-Breve, som ikkun skulle gaae mellem Syssel-

* Ved
t
Stiftamtmand Levetzow's Bekj endtgj oreise 19. Juli

1786, trykt i Althingsb. s. A. Nr. xvni. 1, S. 46, for-

klares og bestemmes denne Paragraph nærmere saaledes

.

tt
Lcegges flere Breve inden i eet, betales for ethvert enkelt-

Porto. Tykke Breve med andre Papirer i betales efter

Vægt, nemlig: for et Brev med Document eller andet

Papir indeni indtil 1 Lod, 1
xh enkelt Porto ; for et Brev

over 1 indtil 2 Lod, dobbelt. Porto. Veier det mere, saa

betales, foruden denne dobbelte Porto af de 2 forste Lod,

•h enkelt Porto for hvert Lod over 2 til 20 Lod, og

enkelt Porto for hvert Lod over 20 indtil 50 Lod".
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erne, kan Postbudet ligeledes modtage, men ikke uden 1779.

Betaling, som er 2 Sk. for hvert Syssel, de skal gaae 8. Juli.

igjénnem, hvilke han og anviser paa nærmeste Poststed,

hvor de fores paa Listen og i Regningen. Begaaer

Postbudet nogen Forseelse i hvad ham saaledes anbe-

troes, svarer han derfor til Postindretningen en vilkaarlig

Mulkt. som vedkommende Amtmand, efter Forseelsens

Beskaffenhed, fastsætter. — 7) 'Alle de Breve, som an-

gaae Vores Tjeneste og Landets almindelige Sager fra

Embedsmænd og Betjentere til Vore Departementer og

Collegier, saavel som og til Ovrigheden i Landet, saa

længe derudi intet privat eller I il egne Sager og Nytte

hensigtende befindes, nyder Portofrihed uden Attest,

og bor da udenpaa Brevene tegnes, at do angaae kon-

gelig Tjeneste alene, og ikke handle om nogen privat

Sag, ligesom og de Breve og Ordres fra Vores Depar-

tementer og Collegier, som æske Beretninger, Betænk-

ninger, Forklaringer og deslige af Embedsmænd og

Betjentere, endog i deres private Sager, samt disses

Svar igjen derpaa, skal gaae portofrie, til hvilken Ende

°g udenpaa Brevene skal tegnes: aSager, kongelig Tje-

neste angaaende". Alle Breve i Embedssager, saasom

Relationer, Foresporgseler fra Embedsmænd og Betjen-

tere til Ovrigheden, som ikke angaae deres egen eller

indres private Nytte, skal være frie for Postpenge,
u8esom og Ovrighedens derpaa givende Resolutioner

°8 Betænkninger, paa hvilke og uforbigængelig skal

^

egnes: ^kongelig Tjeneste alene angaaende ,:
. — 8)Der-

,m°d gaaer de Expeditioner fra Vore Departementer og
Collegier ikke portofrie, som ikke henhore til Vores
jeneste eller Landets almindelige Sager, men Perso-

ners egne Rettigheder og Fordele, for hvilke Postpenge
maa utales af den de tilsendes, eller vedkomme, og
Paa Brevene tegnes: uprivate Sager angaaende". —
Under saadanne Expeditioner forstaaes alt hvad som
angaaer egne Retligheder og Fordele, enten Personerne
Staae

1 Vo^es Tjeneste eller ikke, saasom alle Benaad-

32*
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1779. ninger, Friheder, Rettigheder og Bevillinger fra Os og

8. Juli. Collegierne, hvad Navn de kan have, item som angaae.

Klagemaai, Besværinger, Proces -Sager og deslige, lige-

som og for alle Suppliquer til Os, Memorialer og Fore-

stillinger til Gollegierne og Departementerne om saa-

danne Benaadninger, Friheder &c. bor betales Postpenge;

altsaa bor for alle saadanne Breve og Memorialer, som

gaae med Posten til Betjenterne dg Ovrigheden i Lan-

det, og indeholde egne Sager og Anliggender, som meldt

er, ligeledes svares Postpenge, saavel som og af (iv-

righedens Resolutioner og Svar derpaa, hvilke Postpenge

de, som samme tilsendes og vedkommer, have at be-

tale. — 9) Befindes Nogen at afsende saadanne Breve

med Posten, og at tegne udenpaa dem, at de angaae

kongelig Tjeneste, men indeholde dog det, som hen-

hører til egen Anliggende og Nytte, skal den saaledes

Skyldige, foruden den Porto, som for Brevet burde

svares, bbde til Postindretningen forste Gang 1 Rdlr.,

anden Gang 2 Rdlr. ; forseer han sig derudi oftere, da

hver Gang 4 Rdlr., hvilke Boder Stedets Sysselmand,

naar han derom bliver vidende, skal udtage ligesom

Vore Rettigheder, — 10) Saavidt det maatte findes gjar-

ligt og bekvemmest, ville Vi indtil videre allern. have

tilladt, at Posten fra Mule Sysselerne tillige Sommer og

Host gaaer Sonden om, og da afsendes deres Breve

saa betimelig, at de kunne være hos Sysselmanden i

Ostre-Skaptefjelds Syssel til den 12. -Maji og 8. Septbr.,

men skulde dette ikke findes gjorligt, maa deres Breve,

efter den 2. Art. i Reglementet, gaae til Norder-Syssel,

da Postpengene foroges med 2 Sk. mere for hvert en-

kelt Brev, og betales da for samme 10 Sk. — 11)Paa

det at ikke Omkostningerne ved et storre Anbal Postbud

maatte foroges, saa at befrygtelig Indretningen ikke

kunde bære sig, kan det for det forste og indtil videre

forblive derved, at Postbudene fra Nord- og Osterian-

det gaae ligefrem med Brevene, for igjen at modtage

de Breve, som maatte være at sende tilbage ;
men for
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Isefjords Post, som skal gaae over Fjordene, maa der

1 Bardestrands Syssel være et paalideligt Bud færdigt,

sorn modtager og reiser med den, hvilket Bud Syssel-

tøanden der foranstalter og beskikker, eller og at Hest

kunde faaes til Isefjords Bud; men kan dette ikke skee,

foranstalter Sysselmanden i Bardestrands Syssel Bud

afsendt med de Breve, som skal tilbage til Isefjords

Syssel over Fjordene. Saaledes bliver da den Foran-

dring i Reglementets 4. Art. allern. tilladt, at Syssel-

manden i Myre Syssel ikke samler alle 3 Poster, men

enhver fortsætter sin Reise ligefrem naar de komme.

Om ellers det ved samme Reglement tilsigtede Anlæg

til Breves Befordring fra Bessested til vedkommende

Steder i Landet ikke skulde befindes at kunne opnaaes

ved den her anordnede Indretning, bliver nærmere For-

slag i den Henseende endnu at foranstalte.— 12) Post-

budene skulle selv besbrge sig Underholdning, og be-

tale hvad de behove og ikke kunne fore med sig, og

^aa ikke være ti J Byrde for Beboerne paa Poststederne,

hvor de*skulle medtage flere Breve. — Endelig 13) have

l at besbrge alle til denne Indretnings bekvemmeste

Iværksættelse fornoden eragtede Ting, saavel i Hensigt

til offentlige Bekjendtgjbrelser som andet, saaledes for-

anstaltede, at samme, saasnart muligt er, fra den Tid

af Aaret, som maatte falde passeligst, kan tage sin Be-

gyndelse, fra hvilken Tid det hermed skal være stren-

§eng forbuden at sende Breve ved andre Leiligheder

Paa den Vei og paa de Tider af Aaret, som Posten

Saaer, under samme Straf, som i den foregaaende 9.

Art. er fastsat. Dermed skeer Vor Villie. Befalendes

Givet paa Vort Slot Fredensborg den 8. Julii

1779.
:

* r

— r

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 23. juii.

an
g- en Vandkværns frie Afbenyttelse for Menig-
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4779. mand. Khavn 23. Juli .1779. — isl. Copieb.

23. Juli. Xitr. T, Nr. 253.

Paa den af Hr. Stiftamtm. i Skriv, af 23. f. M. gjorte

Forespørgsel, ang. hvorledes der i sin Tid skal forhol-

des med Malerlonnen af hvad der maatte vorde for-

malet paa den til Havnefjord overforte Vandqværn, da

De Iroe, at samme vilde kunne med Tiden betale Om-

kostningerne paa Huset og dets Reparation, have vi

ikke skullet undlade herved tjenstlig at melde til Svar:

at da H. K. M». haver, for at see Meelmalingen som

overalt i Island opmuntret, saa og blandt dette Steds

,
Indbyggere, allern. skjænket denne Vandqværn til Brug

' for samme, uden Hensigt til at faae de derpaa anvendte

Omkostninger erstattede ved Malerion af Qværnen, saa

vil det med saadant Oiemærke blive mest overeens-

stemmende, at Almuen tilstedes at betjene sig af be-

meldte Vandqværn uden Betaling, naar ikkun de for-

• nodne Forsigtighedsregler for Brugen af samme, samt

det i al Fald fornøden eragtende Tilsyn dermed vorder

efter Omstændighederne i Forveien regieret og fastsat,

og deriblandt, at vedkommende Almue, imod at nyde

Mollens Brug uden Betaling, tilpligtes at holde den

fremdeles vedlige, naar den forst er sat i brugbar Stand,

i hvilken Henseende det maaskee bliver bedst, at den

samtlige Almue in corpore overtager sig den, som til

Brug og Nytte, saa og til Ansvar og Vedligeholdelse

under Hr. Stiftamtm.* Opsigt. Delle have vi ikke villet

undlade at melde lil behagelig Oplysning, hvorefter v»

da vente Hr. Stiftamtm." nærmere gode Forslag, hvor-

ledes Omgangen med Malingen paa denne Qværn eller

Molle, i Overeensstemmelse med forbemeldte Grund-

sætninger, bedst og tjenligst paa alle Sider kunde blive

at indrette. — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-

Toldkammer den 23. Julii 1779.
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Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Indbetalingers Anmeldelse for Stiftamtmanden.

Khavn 27. Juli 1779. — Indholdet publiceret og ind-

skærpet paa Ålthinget ved Stiftamtmandens Bekjendtgjbrelse

!8. Juli 17P0, trykt i s. A. Althingsb. Nr. III, S. 16-17. —
tø. Copieb. Litr. T, Nr. 256. -- Uddrag.

.... 1 Endelig, da vi af meerbemeldte Stiftamtm.'

Skrivelse (24. f. M.) uventelig erfare, at de Fleste, saavel

af Handelens Betjente som Sysselmænd, Kloster- og

Ombudsholdere have, tvertimod den i Aaret 1776 3

foiede Foranstaltning, hidindtil forsbmtstrax at anmelde

% Dem, hvad Betalinger af dem ere erlagte til den

kongelige Kasse, paa det De paa alle Aarets Tider

kunde være underrettet om Kassens virkelige Behold-

ning, kunne vi ikke Andel, for at see denne Foranstalt-

ning sat i vedborlig Drift, end lige med Dem ansee det

IMigsl, at samme paa ny bliver overalt publiceret, og

alvorligen indskjærpet alle Vedkommende, med det -

Tillæg, at Enhver, som herefter maatte forsomme at

tilstille Hr. Stiftamtm. bemeldte Anmeldelse, saasnart

de have betalt Noget til Kassen, faiaa vente at vorde

for saadan Forsommelse anseet med en Mulkt til det

,

sogns Fattige, hvor han opholder sig, af % Rd. for hver

" Gang, under prompte Execution, hvilken da Hr. Stift--

?ttitm. i behovende Tilfælde behagelig foranstalter. —
Vestindisk Guineiske Renle- og General-Toldkammer den

Juiii 4779. ^ ;^ !l m
Kongelig Resolution ang. Beregningen af mi. .

Jordafgifter og Skatter m. v. Fredensborg 29.

Juli 1779 3
. - I Anledning af Landfogdens Foresporgsel,

det Udeladte angaaer Kongens Kasses Mellemværende med

Landfogden.

Toldk. Skriv. 2. Marts 1776.

O kgl. Resol. 13. Juni 1787.



504 Kgl. Resol. atcg. Skatter og Afgifter.
•

foranlediget ved Taxtforandringen hvorledes: a) Landskylden

paa de Jorder, hvor Fiskelandskyld var ansat i Jordebogen, samt

Skat, Gjaftold, Tiende, Husmænds- og Mandtalsflsk, b) Smoiv

leierne og ej Mandslaan , skulde af Vedkommende betales,

enten in natura eller i Penge., og i sidste Fald efter hvilken

Evaluation. Med Hensyn til det under a Anftirte oplyste

han, at det, naar det ikke erlagdes in natura, pleiede at be-

regnes til l '/a Rd. Croner pr. Væt, og saaledes var ogsaa

endnu i 1777 beregnet af Landfogden, men nogle Kjobmænd

havde beregnet Vætten til 90 Sk. Courant, hvilket Landfogden,

ansaae stridende mod den nye Forordn. § 1, som befaler, at

med Afgifterne forholdes som tilforn ; han meente og, at lige-

saavel Handelen som Bonden kunde staae sig ved Beregningen

af 1 '/a Rd. Croner for Vætten, da Fisken nu gjaldt 1 Rd.

76 'A Sk. Cour. pr. Væt, eller 19 V* Sk. pr. Væt over, det Be-

regnede. — Med Hensyn til b (Smorleierne) bemærkede han,

at forhen svaredes efter hvert Qvilde 2 Faringer Smfir, eller

1 Væt Fisk eller 90 Sk. Courant, men da de anfdrte Natura-

lier efter den nye Taxt vare stegne til 1 Rd. 9 Sk., spurgtes,

om nu dette Belob i Penge skulde betales i Mangel af Natu-

ralier. — Med Hensyn til c bemærkedes, at til 1770 havde

Bonden, naar Mandslaanet ikke ydedes in natura, betalt 1 Rd.,

men da der ifolge Kammer -Skrivelse 27. April 1771 skulde

erlægges 1 Væt Fisk for Mandslaanet, og Vætten nu gjaldt 1 Rd.

76
'/2 Sk., sporges,, om Bonden nu skal betale dette Belob, naar

Mandslaanet ikke præsteres in natura, istedenfor 90 Sk. for-

hen, hvorved han vilde tabe 82 Sk. for hvert Mandslaan. — •

Efter at have anfort Stiftamtmandens Betænkning, som i det

Hele gaaer ud paa at forsvare den lavere Ydelse for Bonden,

overeensstemmeride med den ældre Taxt, da han mener, at

den hoiere Handelspriis paa Kongens Afgiftsfisk, efter den nye

Taxt, maa ansees som Accord-Priis imellem Kongen og Han-

delen, men Bonden uvedkommende, gaaer Kammeret ud fra,

uat da saavel de geistlige som verdslige Love, hvori disse

Indretninger have deres Grund, og hvorpaa de beroe, endnu

i denne Dag, ere alle forfattede i en Tid (nemlig den gejst-

lige 1123 og 1275 og de verdslige 1280), da Circulationen af

myntede Penge var næsten ingen, men al Handel og Vandel og

alle Betalinger beroede alene deels blot paa Varer, deels og paa

raat Solv og Guld, som blev regnet efter Vægt, saa have de

antaget til Maal for Tingenes Priis, ikke Guldet og Solvet,

og endnu mindre myntede Penge, hvoraf Landet ikkun havde
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saare lidet, men visse Varer, og deriblandt fornemmelig Vad- 1779.
mel, som mest gangbart i Landet og fordeelagtigst i Hånde- 29. Juli.

^
n paa den Tid". Herved blev da Alenen (Alen Vadmel) til

Grund -Priis eller den Maalestok, hvorefter Prisen paa Alt

,

s^u^de rette sig.
tt
Saaledes er alting evalueret derefter i Con-

st*tutionen om Tienden af 1096, som endnu^ gjelder". Saaledes
olev

g Kongens Skat ansat til 20 Alen (J6nsb. [legnsk. 1. cap.),
Leien af Malkekvæg til 20 Pd. Smor eller 12 Al. Vadmel pr. Qvilde

(Kaupab. 15. cap.) og overhoved alle Lovore (logeyrir, Kaupab.

CaP0> endogsaa Guldet og Solvet selv, og efter samme
Kan ere Pretia rerum i Island igjennem alle Tider blevne an-
s ^agne saaledes, at 120 Al. gjbre et saakaldet Hundrede i

^ærd, hvorefter igjen alle mindre Dele rette sig; og fra den
^id af, at Fisk ogsaa begyndte at blive gangbar i Handel og

^ahdel, ere 2 Fiske blevne anslagne i Værd lige med 1 Alen,

°g altsaa 1 Væt eller 40 Fiske med 20 Alen. — uDa Pretia

rerum saaledes engang vare ansatte efter Produkter, saa fulgte

^en deraf den anden Regel, nemlig denne, at hvorsomhelst
visse Vare vare fastsatte, enten ved Contrakter eller og ved Brug,
~er burde Betalingen skee enten i de selvsamme Varer, eller

} andre af lige Værd , eller i saa mange Penge , som Vårene
Mdte paa den Tid de skulde ydes. Dette haver stedse været
1 ^land en staaende Grund-Regel" (Kaupab. Cap. 5$ Kristinr.

Lovreglen i Island er derfor denne : 1) alle Slags Af-
gifter ere ansatte i Vare - Produkter ; 2) naar et vist Slags

etinget Produkt ikke haves, maa et andet af lige Værd ydes,

°g naar Produkter ikke haves , da saa meget i Penge , som

^
lsse

Produkter gjelde paa den Tid Ydelsen skal præsteres.
^eraf ft)iger ; ^ at uagtet Produkterne forhoies i Priis, maa

> der skal modtage dem in natura, være berettiget til, i

an£el af Natural - Præstation , at fordre saa meget i Penge,

p
de da koste. — Dette er ogsaa grundet i Tingens Natur.

br°^
U^terneS -^orhoielse * Vriis gjor Eiendommen mere frugt-

mgende, og dette b(1r komme Eieren tilgode. Hvis Leieren
•Kivndp

^
c
. ansees berettiget til at affinde sig med et ringere Penge-

* end for, saa blev han alene den Vindende, da han

fo^
1ClCt han kun betaler Eieren en vis Qvotadeel af Udbyttet

brugen af hans Eiendom, beholder forholdsviis den samme

u
eVlnst af alt det ovrige Produkt af Eiendommen, som Eieren,

p
g

J

:et han yder denne den forholdsmæssig hbiere Andeel , i

fo>
•
^ til Priserne - — Med Hensyn til Naturalydelsen an-

FeS Som Exempler, at 1597 er af Guldbringe Syssel og Arnar-
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1779. stappens Ombud ydet 726 Vætter og 20 Fiske $ 1693 anffires

29. Juli. den a^ Guldbringe Syssel og 1717 af Amarstappens Ombud og

- Kjose Syssels Jorder med 1180 Vætter og 15 Fiske, og saa-

ledes er hele Tiden ydet, indtil 1777$ saaledes ere ogsaa de

egentlige Contributioner af Skat, Gjevtold, Tiende, Husmænds-

og Mandtalslisk blevne beregnede, og findes f. Ex. anforte for

Snæfellsnes Syssel med 88 Vætter, men i Guldbringe Syssel

fra 180 til 230 Vætter. Det ansees derfor som lovgrundet, at

de under a anforte Ydelser bor betales med Fisk in natura, og det

navnlig i blandede gangbare Sorter, som de falde paa hvert

Sted, eller og i Penge efter den i Octroyens § 24 ansatte

Priis, nemlig f'/a Rd. .Croncr eller 1 Rd. 57 Sk. Courant pr.

Væt. — Med Hensyn til b oplyses, at i 1597 Aars Jordebog

og Regnskab fra Island anføres* en Qvildeleie til 20 Pd. eller

2 Foringer Smor, 12 Forr. beregnede til 1 Hundr. i Værdie,

og dette igjen til 3 Daler Lybsk eller 3 Rd. Specie ; efter kgl-

Resol. 27. Mai 1638 er det beregnet til 4 Rd. Specie'; efter

1702 beregnedes Qvildeleie eller 20 Pd. Smor efter Handels-

taxten til 32 Fisk eller 72 Sk. , saavel paa Thingeyra Klosters

som Bispestolenes og flere Godser, men i Guldbringe og Snæ-

fellsnes Syssel samt i de ovrige Fiskerleier er den beregnet til

40 Fiske eller 90 Sk. — Dette viser, at Qvildeleien eller Smtfr-

leierne ere i gamle Dage hverken beregnede eller betalte med

Fisk in natura. At beregne Fisk for Smor i Qvildeleier var

forst opkommet i Guldbringe Syssel efter 1717, og siden fort-

sat, men kun paa enkelte Gaarde, fra den Tid af, dog saa-

ledes , at Bonden kunde vælge at betale enten i Fisk ,
Sm^r

eller Penge. Men da Smoret er en naturlig Afgrbde af Krea-

turerne, da en Natu ral-Ydelse skal betales med dens gangbare

Værdie paa hver Tid, som for er godtgjort, og da Fordelen

af Afgiften tilhorer ikke Yderen men Modtageren, indstilles?

at Smbrleier enten betales in natura eller og efter Taxten med

1 Rd. 9 Sk. pr. 20 Pd. ~ Hvad endelig angaaer c eller

Mandslaanene, da havde Landfogden meldt, at indtil l
1 *"71

l
) Resol. 27. Mai (28. April) 1638 § 10, trykt i Magn-

Ketilssons Saml. af Forr. ti, 416-421 jevnf. S. 424 ;

det

anføres iOvrigt der, at Betaling af 4 Rd. for Hundrede i

de visse Afgifter var sædvanlig, kun i de uvisse betalte

Sysselmændene 3 Rd. for Hundr. og dette kom fremdeles

* til at bestaae, ifblge Reskr. 11. Novbr. 1639.
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havde Bonden enten ydet Mandslaan in natura eller betalt i 779.
derfor

1 Rd. Courant i Penge,' men aldrig Fisk. Men siden 29. Juli.

177 1 vare Bbnderne blevne tilholdte af Rentekammeret at betale 1 —
Fisk for Mandslaanet, det er efter den gamle Taxt 90 Sk.

^
er efter Kongens Contrakt med Handelen 1 Rd. 57 Sk. —
" Hensyn til denne Ydelse bemærkes i Almindelighed, at

M bliver Sporgsmaal om Betaling for Arbeide, naar det ikke

tales in natura
5 ingensteds i gamle Regnskaber eller deslige

apirer fandtes Mandslaan beregnet hbiere end til 20 Al. eller

40 Fisk eller 90 Skilling ; at Landfogdeme havde faaet det

ki'agt op til 1 Rd. var en Forhbielse, som var tilveiebragt paa
disse Embedsmænds egen Haand

;
og endmindre var det stottet

Paa nogen Lov, at Rentekammeret i Aaret 1771 befalede, at

Mandslaanet skulde ydes i Fisk, beregnet til 1 '/a Rd. Croner
eller

1 Rd. 57 Sk. Courant pr. Væt. Det indstilles derfor, at

denne Ydelse ikke bliver ansat hbiere i Penge end 1 Rd. , da
dette maatte ansees hævdet ved en længere Tids Brug, og -

da Arbeidet maa ansees steget ved de forhbiede Priser efter

nye Taxt. — I Henseende til de Godtgjbrelser, som i An-
c ning af Faaresygen vare tilstaaede Bbnderne i Guldbringe
yssel, indstilles, at Mandtalsfisken lades udenfor Beregningen,

* aa G™nd afj at den ikke ydedes af Bbnderne selv , men af
cle Oplandsfolk, som fiske paa deres Baade (Forest. 14. Juli),

p Vestindisk -Guineiske Rente- og General - Toldkammers is-

andske, finmarkske &c. Forestillinger og Resolutioner pro
1 '79 - 1781, 25, Nr. 18.

1 Henseende til cle af Vores Landfoged Skule
a£nusen her indgivne adskillige Foresporgseler, an-

j^

aaende forledes Landskylden, Skat, Gjevlold, Tiende,
^smands- og Mandtalsfisk, samt Smorleier og Mands-
an paa Vores Fiske -Jorder skulle beregnes fra den

v
! .

den n Ye Handels-Taxt blev indfort i Island, ville
1 1 tragtning af de anfbrte Grunde allern.:

p
w At da Landets Love, samt Jordebøgerne og

v

orfatningen ilsland forer det med sig, at saavelLand-
^ylden som Skat, Gjevtold

,
Tiende, Husmænds- og

Fisk

taIsfisk
*
paa ^ore Fiske-Jorder skulle betales med

al
'

saa slial det og saaiedes for Fremtiden forblive, dog
"gesaalidet som de ringere Sorter Fisk skulle mod-
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1779. tages i Flæng, ligesaa lidet skulle og de bedste Sorter

29. Juli. overalt kræves, men Ydelsen være tilladt at antages af

alle Sorter, som ere Kjobmands-Gadding, ligesom disse

falde paa ethvert Sted; og at, i Tilfælde at Fisk in na-

tura ikke af Vedkommende kan bringes tilveie, og at

Betalingen derfor nodvendig maa skee i Penge, skal

Evaluationen skee ligesom hidtil med 1 Rd. 57 Ski 11.

Courant "for Vætten for indeværende Aar, og siden for

det forste saa længe nærværende Mandels-Octroy varer,

men naar bemeldte Octroy udlober maa Kammeret være

authoriseret til at indtræde i ny Underhandling med

Handelen angaaende Prisen paa Landskyldsfisken i

Forhold til den Forhandlings- Friis , som da bliver her

og paa fremmede Steder, dog fraregnet Fragt og Asse-

curance. — 2) At Smorleierne bcjr ydes enten i Smor

in natura, eller, naar de ydes med Penge, da for hver

20 Pd. med \ Rd. 9 Sk. eller for hver Foring eller

10 Pd. med 52 Va Sk. Courant. — 3) At Mandslaanene

nu og fremdeles paa Vores Gods ansættes i Penge, dog

at denne Ansætning forbliver ved \ Rd. Courant, lige-

'Som i de forrige Tider er betalt, hvorimod den i Aaret

1771 skeete Evalualion deraf til Fisk for Fremtiden fra-

faldes, samt endelig — 4) at med alle forbemeldte Poster

bliver at forholde iligemaade for de tvende forbigangne

Aar 1777 og 1778. — Endvidere .ville Vi, i Anledning

af Vores Stiftamlmands sidst indgivne Foresporgseler

angaaende Godtgjorelsen af Skatterne for de nedslagtede

syge Faar i Guldbringe Syssel, herved allern. fastsætte*.

— 1) At Godtgjorelsen for bemeldte Skatter maa be-

regnes Almtien i Sodistrikterne, og deriblandt i Guld-

bringe Syssel tilgode, paa den Maade, som ved fore-

staaende i. Post er anordnet, — 2) At Mandtalsfisken

lades ude fra denne Godtgjorelse, og indfattes ikke der-

under, samt — 3) Godtgjorelsen stiles paa alle å e

Gaarde, som beviislig have haft Faar forend Faare-

sygen kom, da den er allern. accorderet til Hjelp 1
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al indkjobe friske Faar. Fredensborg Slot den 29. Julii 1779.
1779 1

.

v
.

-r- - ; Jf 29. JulLÆ
V

Kongelig Resolution ang. deserterede frem- 2 - August.

m*de Sofolk. Fredensborg 2. August 1779. —
^°i'roboreret Cabinets-Ordre til Admiralitets- og Commissariats-
^ollegium og af dette communiceret Cancelliet ved Skrivelse

-
7

' August 1779. — see (det næst efter folgende) Canc. Cir-
culaire 28. August 1779.

Cancellie- Circulaire til samtlige Stiftamtmænd 28. August.

1 Uanm. og Norge, samt til Magistraten i Khavn,
ang. deserterede fremmede Sofolk. Khavn 28.

August 1779 2
. — Dette Circulaire synes ikke at være sendt

^ Island
, men er her optaget deels paa Grund af dets al-

endelige Indhold , deels i Henseende til Justitsministeriets

^kjendtgjoreise 21. Oktober 1853. — Canc. Brevb. for 1779,

1379, S. 957-959^ Fogtm. VI, 2, 229—230.

P. M. Fra det kongelige Admiralitets- og Commis-
Sariats-Collegio

i

er Gancelliet bleven tilkjendegivet, at

^- K. Maj* under 2. hujus allern. har behaget saaledes

at anordne: .
'

4) At alle de Matroser, være sig af Vores Under-

såtter eller Andre, som fra fremmede Krigsskibe de-

sertere eller sbge deres TilQugt til et af Vore Krigs-

} Denne Resolution , er communiceret Stiftamtmand Thodal
ved Toldkammerets Skrivelse 30. Juli 1779 (Isl. Copieb.

Litr. T, -Nr. 257); ligeledes den islandske Handels Direc-

tion ved Skrivelse 27. August 1779 (Copieb. sst. Nr. 262),

og Cancelliet, til Oplysning med Hensyn til Geistlighedens

Ansbgninger om Fastsættelse af deres Landskyld s -Rettig-

heders Beregning, ved Skrivelse s. D. (Copieb. sst. Nr.

263). Endvidere er den communiceret Landfoged Skuli

Magnusson ved Toldk. Skriv. 15. April 1780 (Copieb. sst.

Nr. 515).
*) Canc. Circ. 8. April 1780.

»
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4779. skibe eller en af Vore Havne, skal modlages og nyde

2q~^^7 Beskyttelse, med mindre det Krigsskib , de ere bort-

romte fra, tilhorer en Nation," med hvilken Vi kunde

have indgaaet. et Cartel. — 2) Ligeledes ville Vi, at

alle Matroser, som fra andre Nationers Couffard ie-Skibe

gaae over paa et af Vore Krigsskibe, eller i en af Vore

Havne, for der at soge Skyts og Tilflugt, hvad enten

bemeldte Matroser ere af Vore Undersaatter eller frem-

mede, skal modtages og (uden at afgive andre i de

saaledes bortromle danske Matrosers Sted, hverken 1

'Freds- eller i Krigs-Tider) gives Protection. Dog bliver

det de fremmede Skippere uformeent, om de find 6

det for godt, og dertil, have gyldig Aarsag, at lade de

saaledes fra deres Coutfardie-Skibe bortromte Matroser

tiltale , for at erholde Dom over dem til deres Hyre-

Gontracters Opfyldelse, og at lade Dommen imod derfl

, paa lovlig Maade exequere; men er det saa, at en

saadan bortromt dansk Matros er enroulleret til Vores

Tjeneste, og er uden Tilladelse eller Pas gaaet bort at

tjene paa fremmede Skibe, da kan ingen Tiltale af

Gouffardie-Skippere efter Lands Lov og Ret have Sted

imod ham; ligeledes kan ei heller slig Tiltale tilstaaes,

naar den danske Matros, som haver Frihed at fare med

fremmede Handelsskibe, lovlig kunde bevise, at han

havde lobet Fare for at blive presset til fremmed Krigs-

tjeneste, og at flere hans Landsmænd havde haft saa-

dan Skjæbne paa den Nations Couflfardie- Skibe, fra

hvilken han nu er bortromt. — 3) Skulde der findes

Nationer, om hvilke man med fuld Vished veed, at de

har antaget det Principium, altid og bestandig at ud-

levere de fra fremmede Gouffardie-Skibe bortronite Ma-

troser: saa skal ved saadanne Nationers Gouffardie-Skibe

i Vore Havne paa samme Maade forholdes,- saa la)nge

som bemeldte Nationer derudi hos dem ikke gjbre no-

gen Forandring; til hvilken Ende derom tilforladelig

Efterretning besprges igennem Vort udenlandske De*-
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partement fra Vore Consuler, og samme skal vorde 1779.

Collegio meddeell. — 4) Hvad endelis; Vore enroullerede -^TT^"^
M ° ' ° 28. August.
Matroser angaaer, som enten ikke have Pas at tjene

hos Fremmede, eller hvis Tid er udloben, da skal de

fratages en fremmed Skipper, og tvinges til at forlade

ham, saasnart erfares at cle ere ombord paa hans Skib.

Thi har man (Tit.) saadan H. Maj 1
' Befaling herved

tjenstligst skullet communicere, og vilde De saavel selv

"bekjendtgjbre samme for vedkommende civile Beljente

1 det Dem anbetroede Stift til allerund. Efterretning,

som og ligeledes meddele Amtmændene i (N. N.)

Stift heraf fornoden Gommunication, for videre af dem
1 Enhvers Amter at vorde vedkommende Beljente be-

kendtgjort. Del kongelige Danske Gancellie den 28.

Augusti 1779.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal. 1 ; Novbr.
9 V

ang- Bestemmelser for Justits- og Tugthus - Kas-

sernes Prioritet hos Regnskabsbetj ente. Khavn
1- Novembr. 1779. — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 272.

Paa Hr. Stiftamtni". Skrivelse af 10. August sidsti. •

have vi ikke villet undlade herved at melde til Svar:

al Kammeret haver, efter Deres Begjæring i samme,

^lerede anmodet det kongelige Finance- Gollegium om,
at ville modtage til Forrentning, imod 4 pro Gt. aarlig,

^e a f Landfoged Skule Magnusen i den kongelige Zahl-
^asse deponerede Beholdninger, horende til Tugthus-
-°g J ustits-Kassen i Island, den forste af Belob 700 Rd.

°8 den sidste 456 Rd. 87 Hz Sk., og naar dertil lægges
43 R d. 8Va Sk. 500 Rd., hvorom Dem til sin Tid skal

klive meddeelt nærmere Efterretning. Derimod ville

Stiftam tin. underrette Kammeret, om der er svaret
n°gen Rente af disse Beholdninger, fra den Tid de have

kisteret, og indtil de saaledes ere blevne deponerede
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1779. i Zahlkassen, og om saadant ikke skulde være skeet,

1. Novbr. da Deres gode Betænkning, om og hvorvidt der kunde

være Adgang til at fordre samme. Den i nogle forbi-

gangne Aar svævende Stridighed ang. Tuglhuskassens

Fordring i afgangne Sysselmand Snorresens Bo, haver

Kammeret alt forlængst, saavel ved Skrivelse til Fir. Amt-

mand Stephensen, som og til Landfogden, afviist til Skifte-

retten, hvor denne Post, i Mangel af mindelig Afhand-

ling, henhorer til Afgjorelse ved en formelig Decision.

.— Hvad angaaer, at det kunde blive bestemt for Frem-

tiden, at den Gaution eller anden Sikkerhed, som der

er stillet den kongelige Kasse, maatte tilbagetages in

Subsidium for Mangler i Justits- og Tugthus -Kasserne,

skulle vi ikke undlade at melde, at saavidt saadan

Gaution og Sikkerhed maatte bestaae i Forlofte, kan

saadant ikke skee, uden dertil i Forveien al have

. Gautionistens Samtykke, da ingen Gaution kan, efter

sin Natur, udstrækkes videre, være sig til andre Kasser

eller Summer, end den Caverende har bundet sig til«

og saavidt saadan Sikkerhed til Kongens Kasse maatte

bestaae i Jordegods eller Hypotheque, saa sees ikke,

i det mindste saa længe Justits- og Tugthus -Kassernes

Regnskaber tillige fores af Landfogden, at endog en

saadan udtrykkelig Betingelse af Subsidial- Hæftelse,

,
' naar det forst, som det bor, forudsættes, at Kongens

Gassa har uindskrænket Fortrin for dem, saa længe

den maatte have Noget at fordre, kan have den aller-

mindste effectum juris, fremfor hvad Naturen af disse

Kassers Fordringer af sig selv medforer, thi da det er

en ustridig Regel efter Kammerrets-Ordningen, at ingen

kongelig Regnskabsfører kan, saa længe han er det,

lovgyldig pantsætte Noget af hvad han eier, og det er lige*

saa klart, at Justits- og Tugthus-Kasserne, som publica

corpora, have efter Lovenes almindelige Form Prioritet

næst efter Kongens, saa at intet stærkere eller mere

prioriteret Krav kan komme derimellem, allerhelst siden

Handellens Fordringer, ved For. af 1776, forst ere blevne
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3

klassificerede efter andre ved Lovforfatningen allerede 4779.

stiftede Prioriteter, saa kan det vel aldrig feile disse Novbr.

Kasser, at nyde in casu concursus deres Tilgodehavende "
^

MJagJ næst efter Kongens, og altsaa af sig selv den
Selvsamme subsidial Sikkerhed, som om denne var

udtrykkelig betinget. — Justits- og Tugthus -Kasserne
formenes nu og desuden at være satte i fuldkommen
Sikkerhed, siden den Anstalt er foiet, at deres Behold-
nmger aarlig skulle sættes under Forsegling eller de-

poneres hos Hr., Sliftamtm. selv, og om Tugthusets

^irection i al Fald, og alt dette uagtet, ikke troer sig

dikker ved fremdeles at betroe Landfogden lncassa-

ti°nen af dens Penge paa den Fod , som hidtil har

Været, vil det staae den frit for, al ansoge ved Gan-

gliet en anden Incassator, som kan stille Sikkerhed,

hvilket og vel for Fremtiden bekvemmelig kan indrettes •

daledes, naar den som forer Regnskabet ikke tillige

er en kongelig Regnskabsforer, men i Hensigt til Land-

fogden har Sagen denne Vanskelighed, at han allerede

Var kongelig Regnskabsforer, og derved hans hele Formue
forud behæftet til Kongen, for' end han fik disse Kassers

^eguskaber at fore. — Vestindisk - Guineiske Rente- og

General-Toldkammer den 1. Novepibr. 1779.

Toldkammer-Skrivelse til Sysselmand Steindor 1780.

^innsson, ang. Ret til smaat Vrag*. Kbavn 7.

^nu'ar 1780. — Isl. Copieb. Litr. T, Nri 358.

Til Svar paa Hr. Svsselmandens Skrivelse af 13.

oeptbr. sidsll. meldes herved , al det derud i ommeldte

*%kke Mastetræ, efter dets af ham indberettede Be-

skaffenhed og deraf flydende ringe Værdie, bliver efter

ptokaten af 4, Mai 1778. den 2. Articul, at regne til

del Slags Vrag, som ikke er Hans Maj
t

forbeholdet,

men overladt offenllige Stiftelser, Beneficiariis, Forpag-

tere eller Sysselmændene, alt efter Omstændighederne

ir. u. 88



514 Toldk. Skriv. ang. Ret til smaat Vrag.

1780. og Grundens Beskaffenhed, hvorpaa det falder. Vest-

'T^nuar
lndisk-Guineiske Rente- og General-Toldkammer den 7.

Januarii 1780.

22. januar. Toldkammer-Skrivelse til den islandske Han-

dels Direction, ang. Handelsstedet Holmens For-

flyttelse til Reykjavik. Khavn 22. Januai\1780.

- Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 370.

Da Holmens Handels'sted nu skal forflyttes fra Ef-

fersoe til Reykevig paa det faste Land, og saadant tf

vedkommende Embedsmænd befrygtes at ville foraar-

sage Falkene noget Slags Overlast: saa maa vi have

den kgl. islandske Handels Direction tjenstlig anmodet,

at ville tillægge vedkommende Kjbbmand Ordre, at

gjore Indretningen med Husenes Oprettelse i Reykevig

saaledes, at Falkehusel ikke derved betages nogen tf

- de Bekvemmeligheder, som der behoves og Kammeret

hidtil uafbrudt har været i Besiddelse af til Falkenes

Behandling, hvorom man gjor sig saa meget mere f<>r
'

visset, som Herligheden over Grunden i Reykevig er

Hans Maj* tilhorende. Vestindisk- Guineiske Rente- °S

General-Toldkammer den 22. Januar 1780 1
.

29. Januar. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-

dal og Biskop Finnur Jonsson, ang. at AfvU*'

ning fra Altergang ei maa finde Sted paa Gv^A

af ubetalte Leiermaalsboder. Khavn 29. Januar

1780. — Canc. Brevb. 1780, Nr. 166, S. 116—117.

P. M. Af et fra det kgl. vest.-guin. Rente- og.

») I Skrivelse til Stiftamtmand Thodal 25. Marts 1780 (IsL

Copieb. Litr. T, Nr. 467) paalægges dét ham at .Paf
s

^
at Handelshusenes Flytning og Opsættelse i

ReykjavJ^

ikke kommer til at berøve Falkehuset nogen af dets e~

kvemmeligheder;
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General-Toldkammer hertil remitteret Promemoria, som 4780.

Sysselmand Lyder Gudmundsen i Skaptefjelds Syssel £9. Januar,

paa Island der har indgivet, har man erfaret, hvorledes

han har klaget over, at Præsterne i hans Syssel skulle

være altfor ubetænksomme i at antage de i Leiermaal

befun(jne Personer til Alterens Sakramente, og at saadan
^mgang ei alene foraarsagede den verdslige Ovrighed
megen Vanskelighed i at faae hos de skyldige Personer

uddrevne saavel den for slige Forseelser paabudne Kjen-

delse til det islandske Tugthuus, som andre Boder, men
°8 gav deslige Personer Anledning til at fremture i

deres letfærdige Levnet, til ligesaa stor Forargelse som

%r<ie for det Herred, hvori de opholde sig. Og som
bemte

Sysselmand derhos har begjert, at Præsterne

maatte forbydes, at stede de i Leiermaal befundne Per-

soner til Aflosning og Aiterens Sakramente, for end de

have betalt deres Boder til (ivrigheden, med mindre

samme af særdeles Aarsager gav sit Samtykke dertil,

nrien det derimod af Hr. Stiflbefalingsmands og Deres

Hoiaerv' herover fra Kammeret indhentede og Cancel-

communieerede Erklæringer fornemmes, at Syssel-

mandens Andragende og Paastand mere grunder sig

Paa Ubetænksomhed, foraarsaget ved hans egen For-

tørnelse i at inddrive Boderne i Tide, end paa Sagens
rigtige Forhold, foruden at det ved offentlige Anord-
ninger allerede er fastsat, at ingen maa afvises fra Af-

'°sning og Altergang, fordi han ikke har betalt sine

^ermaals-Bbder til Ovrigheden: saa skulle man tjenst-

**Sst have Dem tilmeldet, at man, efter slise Omstæn-
gneder, ei kan andet, end ansee forbem te Syssel-

mands Andragende og Paastand for aldeles ubefbiet;

vilket hannem kunde betydes; da man iovrigt ei paa-
tv*vler, at jo Deres Hoiærv., oin Præsterne skulde for-

mille at give Sysselmanden tilkjende naar noget Leier-

maal i deres Sogner indfalder, paa det han i Tide kan
exequere Boderne, bruger de Midler til at hæmme

33*
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4780. Saadant, som Loven dertil bestemmer. Cancelliet den

oTT^"-29. Januarii 1780.
29. Januar.

4. Febi
. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Reglement for Afbenyttelse af Vandqværnen

ved Havnefjord. Khavn 4. Februar 1780.

Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 409. ,

".

Ligesom det ei kan stemme overeens med Bevæge-

grunden og Anledningen til, at H. Maj 4 haver skjænket

den til Havnefjord indførte Vandqværn, som og Vores

Skrivelse af 23. Julii f. A. nærmere forklarer, at Han-

delen skal befatte sig dermed, saa eragtes og den ved

samme Skrivelse tilsigtede Indretning med Qværnens

Brug bedst at kunne skee paa den Maade, at Hr. Stift-

*amtm., efter den havende Kundskab om Omstændig-

hederne paa Stedet, forfatter og siden foranstalter be-

kjendtgjort til Vedkommendes Efterlevelse et ordentlig

Reglement derom, hvori maalte bestemmes: saavel Hvo

der skulde have den nærmeste Opsigt med Malingen,

hvortil een eller to af de bedste Bonder i Nærheden,

samlede eller skifteviis, bedst synes at kunde antages,

som hvorudi denne Opsigt egentlig skulde beslaae,

være sig i Hensigt til Malingens- egen forsvarlige Be-

styrelse, hvortil vi ikke paatvivle, at jo Hr. Stiflamtn«-

giver Vedkommende al fornoden Anviisning, eller til

Qværnens Vedligeholdelse, samt hvad de af Indbyg-

gerne, som lade male, skulle erlægge pr. Tbnde, hvilket

dog maalte være ansat det ringeste som mueligt; sort*

og endvidere, hvad Hegning og Control der bedst kunde

holdes derover; hvad Deel deraf kunde sives for Op-

,
synet, og hvorledes det Ovrige kunde oplægges, tu

deraf al bestride de i Tiden indfaldende Reparationer,

hvilket synes bedst at skee naar Overskudet ved hveit

Fjerdingaars Udgang blev deponeret ved Stifts-Contoiret.

Hvilket vi ikke have villet undlade at melde Hr. Stift-

amtm. til Svar paa Deres sidste Skrivelse herom af 23.
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Sepfembr. a. p. Vestindisk-Guineiske Rente- og General- 1780.

Toldkammer den 4. Februarii 1780. ~7~^7
4. Febr.

Toldkammer -Skrivelse til S)rsse1mand Lydur 4 -
Febr -

^udmundsson, ang Handels-Anlæg ved Dyrholar

eller Porttand. Khavn 4. Februar 1780. —
tø. Copieb. Litr. T, Nr. 405.

1 Anledning af Hr. Sysselm". igjentagne Forestilling

1 Skrivelse af 43. Augusti sidsti., ang. et Handels-Anlæg
ved Dyrhole eller Portland i Skaptefjelds Syssel, have

VI ikke villet undlade herved at melde: at den i sidst-

Svigte Sommer herfra foiede Foranstaltning lil at under-

ne og opmaale lndseilingen, Ankerleiet og Landingen

v°d bemeldte Sted, blev standset ved den Mands dode-

hge Afgang, som var antagen i Skipper Minors Sled til

a t fortsætte Havnemaalingen i Island; og da det, efter

v°res forrige Skrivelse af* 3. Martii a. p. , ikke er at

v°ve, at lade Skibe gaae derhen for end Adgangen lil

Stedet fra Soen af, samt Grunden og Ankerleiet, er

Undersbgt paa sbmandsviis, saa medforer Nødvendig-

heden at dette Anlæg maa beroe, indtil de*n allerede

at Kammeret foranledigede Undersdgning kan vorde

åretagen, hvilken og kan forventes i sin Tid at ville

skee. Vestindisk- Guineiske Rente- og General -Told-

kammer den 4. Februarii 1780.

é

Kongelig Resolution ang. Fremgangsmaaden 7 -
Febr-

toed Bevaringen af Fraværendes Arv. Christians-

borg 7. Februar 1780 1

. — Penne Resolution er af

^ntekammeret bekjendtgjort ved Civculair-Skrivelser til Stift-

e^alingsmænd, Amtmænd, Grever og Friherrer, Biskopper,
sa^t Amtsforvaltere i Danmark 29. Februar 1780, og til Stift-

ai*tmændene, Byfogderne og Fogderne i Norge 18. Marts s. A.

') ^anc. Skriv. 22. Juli 1780; Reskr. 9. Novbr. 1825, jevnf.

Hentek. Circul. 4. Marts 1826.
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1780. (Fogtm. VI. 2, 278—279). — I Island paabydes den fb'rst

7. Febr. som Regel i Rentek. Skriv. 191 Juni 1813. — Rentek. Danske
—"T^- Relat. og Resol. Prot. 149 A, Nr. 21 ;

Fogtm. VI. 2, 274-276.

Da ifblge Lovens 5. Bogs 2. Gapitul 11. Articul

den Arv, til hvilken rette Arving ikke melder sig ved

Skiftet, staaer fuldkommen in suspenso udi 15 Aar, og

det indtil disses Forlob er lige uafgjort, om enten den

udeblevne Arving selv, ved at indfinde sig i Tide, eller

hans Medarvinger, ved at bevise hans Dod, eller Vores .

Kasse, naar ingen af Delene skeer, skal blive berettiget

til at tage den: saa ville Vi allern., at herefter aldeles

ingen Bevillinger eller Dispensationer af det Slags, hvor-

ved saadanne Arvelodder hidtil undertiden ere blevne

den Fraværendes Medarvinger imod Gaution overdragne,

maae udfærdiges , saa længe forberorte ved Loven be-

stemte 15 Aar, fra den Tid Arven er falden, endnu

ikke ere udlobne. Men Vort Rentekammer skal der-

imod, udi saadanne enkelte Tilfælde, hvor særdeles

Omstændigheder kunne give Medarvingerne efter de

15 Aars Forlob, og naar Arven saaledes er Vores Kasse

hjemfalden, Haab om nogen besynderlig Naade og Ef-

tergivelse af saadan Vores Ret, alene være tilladt aller-

und, at foreslille Sagen og Bevillingen derpaa at ud-

færdige, ligesom hidtil er skeet; og skal det forresten

i Almindelighed have sit Forblivende ved den paabe-

raabte Lovens Artikel og ved Resolutionerne af 15. Ja- •

nuar 1765 og 12. August 1779 V Dog ville Vi derhos

i Fremtiden, til desto storre Orden og Sikkerhed, have

fastsat og antaget til Regel, at alle deslige Arvelodder,

som falde udi Vore Riger Danmark og Norge, skulle,

medens de 15 Aar endnu lobe, være deponerede udi

Vores Kasse for det ad usus publieos stiftede Fonds

Regning, til hvilket de ved hvert halve Aars Udgang

Disse Resolutioner angaae Stiftelsen af Fondet ad usus

publieos og Henlæggelse af Midler dertil ;
- den sidste findes

i Udtog hos Fogtm.

i
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fra samtlige Vore Kasser blive at indsende, og hvorfra 1780.

Belobet siden udsættes under andre Summer paa Rente. ^T"~^TT'
Men derimod bor og dette Fond af deslige Arvelodder
J8jen udrede den aarlige Rente, 4 pro Centum, fra

Modtagelsens indtil Udleveringens Dato, saavel naar
pette Arving inden de fulde 15 Aars Forlob indfinder

s*g> eller naar hans Medaryinger bevise hans Dbd inden

samme Tid, som og udi saadanne enkelte Tilfælde,

hvor Vi siden maatte finde for godt efter de 15 Aars

Forlab at bortskjænke nogen slig Arvelod med dens

paalobne Renter. Thi haver Vort Rentekammer, for

Saa vidt samme vedkommer, i Fremtiden at paasee

denne Vores Villies Efterlevelse, og tillige derom at

underrette Vort Danske Cancellie, som herover ind-

henter, ved allerund. Forestilling, Vores nærmere Be-

faling for saa vidt samme angaaer. Christiansborg

Slot den 7. Februar Anno 1780.

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, is. Febr.

an
g- Synsforretninger over offentlige Bygninger og

hventaria. Kl,avn den 18 - Februar 1780. —
Isl

- Copieb. Litr. T, Nr. 430.

For Rigtigheds Skyld ved Kammeret er det, i An-
'edning af en under Antegnelserne i Islands Jordebogs-
^egnskab for 1774 inddragen Qvæslion, saaledes blevet
eraglet: at der for de for kongelig Regning bekostede Byg-
n,nger i Island skulde lilveiebringes ordentlige Invenlarii-

0rretninger, hvilke siden efter alene hvert femte Aar
kunde eftersBes og confereres. 1 den Anledning an-

edes Hr. Stiftamtm. herved at ville lade foranstalte
**aadanne Forretninger tagne baade for Bessestæd og

Bygninger, med dertil horende Inventaria, ind-

viede om mueligt hver især saaledes, at deri navn-

gIVes
i hvad Stand Tingene vare da Hr. Stiftamtm. til

^
eboelse tiltraadde den forste, og nu afg. Landphysicus
e° sidste, og da endelig i hvad Stand disse Ting for
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i 780. nærværende Tid ere, hvorefter man da ville forvente

TT~tTtl~ disse Forretninger fra Hr. Stiftamtmanden tilsendte.
18. Febr. p

Vestindisk - Guineiske Rente- og General - Toldkammer

den 18. Februarii 4 780

V

is. Febr. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Sysselmændenes Udlæg ved Postvæsenet

Khavn 18. Februar 1780. - Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 424.

Da det om Post- Indretningen i Island forst ergangne

kongelige allern. Reskript af 13. Mai 1776, dets 5. Art.,

har fastsat, at hver Sysselmand skal udlægge de for-

nodne Udgifter til Post-Expressens Befordring, og ved

hvert Aars Slutning indsende til vedkommende Amt-

mands Attestation Beregning over Omkostningerne, som

ham derefter af Landfogden godtgjores, saa kan der

Intet være imod det af Hr. Stiftamtmanden i Skrivelse

af 24. Septbr. a. p. i den Henseende gjorte Forslag,

at Sysselmændene, som affærdige Post - Expresserne,

skulle, saavidt de anordnede Postpenge ikke slaae til,

gjbre Udlægget og liquidere det i deres Afgifter $
Landfogeden. Vi have altsaa derefter tillagt Land fog-

den Ordre, at liquidere med Sysselmændene hvad de

saaledes maatte udlægge til Postens Befordring. Men
* >

* da Indholdet af bemeldte Reskript, saavidt det ikke er

forandret ved det sidste, af 8. Julii a. p., tillige skal

tjene til Regel for denne Indretning, saa vil det blive

fornbdent under eet med sidstbemeldte Reskript at be-

kjendtgjbre samme, om det ikke allerede skulde vsere

skeel. Vestindisk- Guineiske Rente- oe General - Told-

kammer den 18. Februarii 1780 2
.

') I Toldk. Skriv, af s. D. til Landfoged Skuli Magnusson

. beordres han til at lade tage en saadan judicial Forret-

ning over Bygninger og Inventaria paa Vidoe og indsende

samme, attesteret af Stiftamtmanden. Copieb. sst.Nr. 436.

5
J Toldk. Skriv. s. D. til Landfogden af samme Indhold

Copieb. sst. Nr. 425.
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Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 4780.

Deling af Gaarden Nes mellem Landphysicus og

ApOthekeren. Christiansborg i. Marts 1780.—
Norske Tegn. XLI, 494. ,

•

Christian den Svvende åc. V. S. B. T. Os er

allerund. bleven refereret en fra Apotliekeren paa Vort

Land Island Bjorn Jonsen indkommen Ansbgning, hvor-

udi han allerund. haver andraget, at i de 8 Aar han

har været der, har han ikke kundet have den fornodne

Udkomme for sig og Familie, naar han til Publici Nytte

vedborligen skal forestaae Apothequet der paa Landet,

da han af de 400 Rd., som ere bestemte til Medica-

t

menters Indkjbb, ikkun nyder 50 Rd. i Lbn, og paa

. Gaarden Næs, som til det medicinske Brug er henlagt,

saavel for Landphysicus som Apothekeren, ikke hidtil

har haft noget frit Jordebrug, men samme har været

Landphysicus Bjarne Poulsen overdraget til Brug, fra

den Tid han forestod begge Dele, åesaarsaa han,

siden bemeldte Bjarne Poulsen nu ved Dbden er af-

gangen, allerund. haver bégjært, at Gaarden Næs maatte

deles mellem ham og den forventende Landphysicus,

saa og nyde 50 Rd. Tillæg. Og som du udi den af

dig derpaa meddeeile Erklæring, som ligeledes er ble-

ven Os refereret, haver meldet, at Supplicanten har

Viist saa megen Flid og Duelighed i Jordbruget, med

Gjærders Opsættelse og Havers Anlæggelse, samt. me-

dicinske Urters Forplantning: at det vilde være Skade,

°rn ham ikke skulde blive tillagt saa meget af Jorden,

som han fremdeles kunde vedblive at forbedre, aller-

helst den skal være af saadan Vidllbftighed og Godhed,

a* den kan være tilstrækkelig for lo Familier: saa give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af saadan

fornævnte Apothequer Bjbrn Jonsens allerund. gjorte

Ansbgning, samt foranfbrte* din Erklæring, allern. ville

have bevilget, at bemeldte Gaard Næs maa deles saa-

ledes, at Landphysicus beholder Hjemmejorderne, og
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780. Apothequeren at tildeles saa meget mere af de andre

Jorder, som dertil kan svare, hvorimod han skal tilfor-

pligtet være, i lige Andeel at contribuere til de Syges

Forpflegning, sqm maatte have fornoden der at forblive

for at cureres, dog at du over saadan Deling foran-

stalter en formelig Separations- Aet til Efterretning for

Fremtiden. Derefter du dig allerund. haver at rette,

og Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg Slot den 4. Martii Anno

• mo.

Marts. Reskript til Sfiftbefalingsmand L. Thoda),

ang. Horstrafs Afsoning med Boder. Christians-

borg 15. MartS 1780 1
. — Publiceret paa Althinget

1780 og udtogsviis trykt i Althingsb. s. A. Nr. III. 3, S. 13—14,

ledsaget af Stiftamtmandens Bekjendtgj oreise 18. Juli s. A.,

at Sysselmændene have til ham ufortovet at indberette enhver

Horsag og sammes Udfald, inddrive de tilfundne Boder og

indsende til Landfogden hvad Justitskassen tilkommer deraf.

— Norske Tegn. XLI, 499b—500
5
Fogtm. VI. 2, 280.

Christian den Syvende &c. V. S. B T. Da Vi

- ved Reskript til dig af 5. Maji 1779 allern. have befalet,

at de paa Vort Land Island, som for begangne Hoer

dommes til at romme Sysselet, og derfor allern. fri-

tages, skal derimod betale en Mulkt fra 2 til 40 Rd.,

og i Mangel deraf straffes med Riis, eller paa anden

Maade, som du maatte agte det meestr passeligt, dog

at den saaledes fastsættende Straf ikke bliver strængere

end det Store-Dommen i saa Maade anordnér, .
nemlig

2 Slag af Riis for hver ubetalt Mark; og du nu til Os

•haver indsendt tvende Ansogninger, den ene fra Thor-

lever Arnesen, om at blive i Guldbringe Syssel, og den

anden fra Olafur Jonsson, om at forblive i Dale Syssel,

hvilke begge du melder at være fattige, saa at de ei

kunne betale mere end i det hoieste 4 Rd. hver, og

jevnf. Canc. Skriv. 4. Novbr. 1780.
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toaaskee ikke engang det, indstillende derhos, om slige

Bader skal tilfalde Justits -Cassen, Bessesteds Kirke,

eller til Veiarbeidet: — saa give Vi dig hermed til-

kjende, at Vi efter forberorte Ansøgninger, som Os ere

blevne refererede, allern. ville have bevilget, at be-

Meldte tvende Supplicantere maa fritages for at romme
Sysselet, imod at hver af dem betaler to Rigsdaler,

hvilke, saavel som andre deslige Boder, maa komme
^ Heling imellem Justits -Gassen og Sognets Fattige;

°§ ville Vi ellers allern. have befalet, at de, som her-

efter for begangne Hoer skulle dommes til at romme
Sysselet, skal i dets Sted af Dommeren tilfindes efter

Omstændighederne at bode fra 2 til 10 Rd. til Deling

Mellem Justits-Cassen og Sognets Fattige, da, i Mangel
*f Bbd ernes Betaling, skal forholdes efter ovenanfbrte

Vores Befaling af 5. Maji 1779. Derefter du dig aller-

u°d. haver at rette, og Vedkommende Sligt til Efter-

retning at tilkjendegive, samt Os ellers at indberette,

a^ du denne Vores Ordre haver bekommet. Befalen-

des &c. Christiansborg den 15. Martii 1780."

Toldkammer - Circulaire til Sysselmændene i si. Marts,

'sland, ang Fremgangsmaaden ved Cargaison-

irernes Besigtelse. Khavn 31. Marts 1780.—
Isl

' Copieb. Litr. T, Nr. 498.

Omendskjbndt det vel med Handelsvarernes aar-

''8e Besigtelse i Island vil indtil videre være at forholde

^aa den Maade, som Octroyen af 15. August 1763, dens
^* ^ost, haver fastsat, saa dog vilde Hr. Sysselm., til

Saa ^eget vissere Oplysning Qg Efterretlighed paa alle

Sider, bruge al behovende Agtsomhed ved disse Be-
Sl
8 lelser, saavel i flittig at udsoge, tillige med vedkom-

mende Handelsbeljente, alle de beskadigede Varer,

naar nogen Skade paa Reisen maatte være indtruffet,

f°
m

°B »oie at eftersee og udsortere alt det Mangel-
ate

) naar nogen Mislighed maatte befindes paa ved-
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1780. kommende Leverandeurs eller Haandværksfolkes Side,

^"""jtø^g °S da at udtage alt Saadant med stykkeviis og tydelig

Forklaring i Forretningen om dets befundne Beskaffen-

hed, samt at nedsende Prover deraf, under hans og

Kjobmandens fælles Forsegling, paa det Handelen der-

efter belimelig kan sbge sin Regres hos Vedkommende,

i hvilken Henseende Kjobmændene bliver fra Handels-

Directionen tillagt den fornbdne Ordre ogsaa paa deres
* «

Side at bruge samme Aglsomhed. — Vestindisk -Gui-

neiske Rente- og General- Toldkammer den 31. Marin

i. Aprii. Gancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-

da] og Biskoppen over Holnm Stift, ang. BrUgS-

jorder og Kostpenge for Lærerne ved Skolen paa

Holum. Khavn 1. April 1780. — Canc. Brevb.

1780, Nr. 521, S. 360-362.

P. M. Udi indsendt Memorial, hvorover Hr. Stift-

befalingsm. har afgivet sin Erklæring, have Lærerne

ved Holum Stift-Skole, Hektor Halfdan Einerson og Con-

rektor Haldor Hjalmarsson, ansbgt: 1) at Oeconomus

maatte anskaffe Supplicanlerne tjenlige og af dem ud-

sagte Bbndergaarde til Beboelse, imod at svare til ham

den allerede fastsatte Landskyld, naar de ikke paa Bi-

spestolen kunde til deres Families Underholdning have f° r

billig Betaling hver for sig to Qvilder eller Kber paa Gr#s

om Sommeren, og een Ko paa Foder om Vinteren. —
2) at de maatte hos Oeconomo faae deres Kostpenge ogsaa

for den Tid, de ikke tjene Skolen og ikke nyde noge°

Kost hos Oeconomus, i rigtig Proportion med hvad den*

nem er tillagt aarlig ved Separations-Acten. — Hvadnu

') s. D. ere ved Toldkammerets Skrivelser Gjenparter aA

dette Circulaire meddelte ' Stiftamtmand Thodal og Amt-

mand Stephensen, samt Handels-Directionen, Isl. Copieb«

Litr. T, Nr. 499, 500.
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den 1. Post angaaer, da, som den islandske Skole-For- 1780.

ordning af 3. Maji 1743, udi 5. Art., udtrykkelig tilhol- 1. April

der, at baade Superintendenten og Oeconomus skulle

vsere Lærerne ved Skolen behjelpelige til at faae Bo-

P^l for dem og Hustrue saa nær ved Skolen som mu-

kan være, og den Art. desuden lægger til, at

det kan være Lærerne tilladt, naar de ere gifte, at be-

tinge sig hos Oeconomus Varer eller Penge til deres

Husbrug, bor
,
dem bevilges hver en tjenlig Bondégaard,

til Beboelse for dem og Familie, imod enten at svare

til Oeconomus den sædvanlige og allerede fastsatte

Landskyld deraf, eller at lade sig Landskyldens Belbb,

0fii de finde det tjenligere for deres Husholdninger,

beregne til Afkortning i deres Lbn, hvorhos D. Hoiærv.,

Sa avel som Oeconomus, have at vise dem alFbielighed

Saavel i dette, som deri, at de kunde faae disse Gaarde

Saa nær ved Skolen som muligt er. — Den anden
Post i Skolelærernes Ansoghing angaaende, da, siden

^meldte Skoleforordnings 13. Art. udtrykkelig og uden
a l Forskjel tilsiger Lærerne ved Skolen deres Kost og

anden tillagt Underholdning, endskjbndt der er Ferier

Ved Skolen, og altsaa ligesaa vel naar der ere Ferier

s°m naar der læses, og det følgelig siger sig selv, at

^sten uvægerlig maalte gives dem in natura i al den

^d, naar de vare ugifte eller bleve paa Bispegaarden

det hele Aar igjennem: saa ansees det ligesaa billigt

°B overeensstemmende med Forordningens Hensigt, at

QJ'de Betaling for Kosten, ligesaa vel i de enkelte ugent-

%e Ferier, som i de stbrre, naar de, som gifte, deels

a ^ Nbdvendighed for at see til deres Huus-Sager, deels

°§ til anstændig Vederqvægeise i deres Arbeide, be-

.

Soge deres Hustruer og Bbrn og opholde sig hos disse:

ti*i om det end kunde siges, at det var lettere for

Oeconomus, i saadan en samlet Husholdning, som han

lader føre paa Bispestolen, at give dem Kosten in na-

tura
, end at betale dem efter den Spise-Taxt, som

Se
parations-Acten har forudsat, saa kan dog dette, da
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4780. det ikkuns bestaaer i Kost for et Par Personer i nogle

'T^T^T Uger, ikke gjtfre nogen mærkelig Forskjel i det til Oecp-
1. April.

nomien anskaffende Forraad, hvortil kommer, at det

vel aldrig kan mangle Oeconomus betids i Forveien at

faae at vide af Skolens Lærere, hvorvidt de agte at

betjene sig af den Frihed, at nyde Kostpenge for den

Tid i Ferierne, som de ere udenfor Bispegaarden og

hos deres Familie. Thi ville De behage Vedkommende

det Fornddne herom til Efterretning at tilkjendegive. -

Gancelliet den 1. April 4780.

7. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodål, ang-

Skudsmaal Og Attester. Christiansborg 7. -April

1780 1
. — Publiceret paa Althinget 1780, og trykt i Al-

thingsb. s. A. Nr. til. 4, S. 14—16..— Norske Tegn. XLI,

505;- Fogtm. VI: 2, 287 — 288. — Islandsk Oversættelse

trykt i „Inntak ur nokkrum [)eim nyustu kgl. Forordninguni;

sem almuganum er nauosynlegt ab vita" o. s. v. Hrappsey

1785. 8. S. 3-4.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

endeel Sysselmænd paa Vort Land. Island for Os alier*

und. have andraget den Misbrug, som der paa Landet
#

gjbres af private Vidnesbyrd og Skudsmaal, da det ei

alene skal være bleven en Fordom og vedtaget Mening?

at Ingen vil nægte at give en Anden skriftligt, og ofte

af den Begjærende selv forfattet Skudsmaal, hvori ikkuns

meldes det som kan være til dennes Fordeel, og f°r
'

ties AU det, som kunde siges derimod, hvilke Skuds

maale ofte forskaffes af alle eller de fleste Bonder *

Sognet, og hvorved Andre bedrages, der ikke kjende

den med saadant Skudsmaal forsynede. Perso'n, men at

det endog skal gaae saavidt, at den, som frygter 10

at blive tiltalt for sin slette Opfbrsel og Leveniaade,

skynder sig i Forveien at erhverve slige Skudsmaale,

hvorved Bonderne fores i saadan Forlegenhed, at de

l
) Reskr. 11. April 1781.

*



Reskr. ang. Skudsmaal og Attester. 527

siden, naar de skal vidne under Eed, ere saa bange, 1780.

at de ei veed hvad de skal sige, og frygte for at de,
r7*~April

ved at vidne imod deres givne Skudsmaal, skal blive

anseete for Lognere: — saa er, i Anledning af Foran-

forle, samt din derpaa meddeelte Erklæring, hermed

Vores allern. Villie og Befaling, at Ingen maa befatte

Slg med at meddele Folk saadanne Attester om deres

Opfbrsel og Forhold, uden alene geistlige og verdslige

Embedsmænd, saavidt de ere authoriserede dertil ved

Lov og Anordninger, samt Husbonder for Tjenestefolk,

for den Tid de ere i deres Tjeneste, eller indtil den

Tid de gaae af Plads, og det dog saaledes, at slige

Skudsmaale af Husbonder og Madmodre blandt Almuen
skal udstedes i Repstyrernes eller Sognefogdernes Nær-

værelse, og attesteres af dem, naar Vedkommende selv

kan skrive, men i andet Fald udfærdiges af disse. —
Derefter du .dig allerund. haver at rette, og alle Ved-

kommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

'endes dc. Christiansborg Slot den 7. ApriH780. [ad

^andatum]. '

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd s.'Apni.

1 Danmark og Norge, ang. danske Matroser,

som desertere fra fremmede Skibe. Khavn 8.

^pril 1780. — Dette Circulaire er ikke sendt 4il Island,

mer
* optages her i Henhold til Canc. Ore. 28. August 3779

^
ee den der vedfoiede Bemærkning). Canc. Brevb. for 1780,
r

* 550, S. 379—381. Fogtin. VI. 2, 288—289.

M. Da det ved den (Tit.) under 28. August a. p.

^

0rnm
Utiicerede kongelige Resolution iblandt andet er

estern^ a^ ane Matroser, som fra andre Nationers Couf-
ardie- Skibe gaae over paa H. M." Krigsskibe, eller i

^
n

5lf Allerhbistsammes Uavne, for at sbge Skyts og

llflu8t, skal, hvad enten de ere danske Undersaatter
eller Fremmede, gives Protection, dog at det bliver

ømmede Skippere uformeent, om de finde det for godt



H80.

8. April.

528 Ganc. Circ. ang. 1)eSerterede Sofolk.

og dertil have gyldig- Aarsag, at lade de saaledes bort-

rømte Matroser lillale, for at erholde Dom over dem til

deres Hyre-Contracters Opfyldelse, og at lade samme

paa lovlig Maade exequere, men at ingen saadan Til-

tale kan af Coulfardie-Skippere, efter Lands Lov og Ret,

have Sted, naar en saadan bortrømt dansk Matros er

enrolleret i kongelig Tjeneste, og er uden Tilladelse

eller Pas gaaet bort at tjene paa fremmede Skibe, og

slig Tiltale altsaa beroer dérpaa, om saadanne Matroser

ere forsynede med Pas: saa skulde man tjenstligst have

(Tit.) anmodet, at ville, saavel selv som ved Amtmæn-

dene i det Dem anbetroede Stift, paalægge Dommerne,

udi alle saadanne herefter forekommende Tilfælde aller-

først at undersøge, om de danske Matroser, som kunde

have engageret sig paa fremmede Skibe og underveis

forlade samme her i Havnene, have haft Pas eller Til-

ladelse at fare med dem eller ikke, som det der egentlig

bør komme under Betragtning, derhos det og synes

ubilligt, at en saadan Matros, som har haft Pas og alt-

saa virkelig var habilis contrahendi, og dog undviger,

samt begjerer Protection her. i Landet, skal nyde fuld

Hyre, endskjondt den contraherede Reise ei er fuldført,

og Billighed derimod tilsiger, at i hvor lovlig Aarsag

han end kan have haft til at undvige, saa kan han dog

ikke paastaae videre Hyre end for saavidt Reisen Wr

hans Undvigelse var fuldfort. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 8. Aprilis 1780 \

9 j

is. April. Toldkammer-Skrivelse t/l Stiftamtmand Tiiodal,

ang. Udbetaling af Chirurgernes Contingenter af

') under s. D. er ogsaa ligelydende Skrivelse afgaaet til Kjø-

benhavns Magistrat, og en Skrivelse af samme Indhold til

Hof- og Stadsretten i Kjobenhavn fCaaé. Bwvfc 1780/

Nr. 546, S. 376-378 .
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Medicamentpengene. Khavn 15. April 1780.— nso.
Is l. Cupieb. Litr. T, Nr. 529.

Da Hr. Stiftamtm., efter Deres Skrivelse af 17. Aug.

^ A. agter det bekvemmest, at den I)eel af Fjerdings-

Chirurgorum Contingenter, som betales af Apotheket,

*kke erlægges til Landfogden, og den kongelige allern.

isolation af 24. April 1777 alene har tilladt, men ikke

Uorr*gjængelig befalet ham at modtage samme, saa haver

Kammeret Intet derimod, at Hr. Stiftamtm. foranstalter

det saaledes, at Landfogden ikke mere modtager denne

Ghirurgorum Andeel af Apotheket, men at den ved Dem
foranstaltes umiddelbar udbetalt af Apothekeren selv.

Men da denne Andeel dog er i Grunden en Udgift af

den kongelige Cassa, som uomgjængelig maa passere

^andfogdens Regnskab under den Summa, som Hi M.

aaplig lader udbetale til Apotheket, og der altsaa ved

^erdebogs-Regnskabet nbdvendig maa aflægges Rigtighed

fo r
> at Apothekeren aarlig haver godtgjort Chirurgis det

dem tilkommer af denne Summa: saa ville Hr. Stiftamtm.

behagelig foranstalte, at Apothekeren aarlig, til rette

^'d, afleverer til Dem Ghirurgorum Qvitteringer, for at

disse derefter med Deres Attestation kunne tilstilles

^andfogden til Belæg ved Regnskabet. — Og som vi

J

111 have underrettet Landfogden herom, med Ordre at

Udrette denne Post saaledes for Fremtiden, saasnart
an derom af Hr. Stiftamtm. erholder Underretning, saa

tvivle vi ikke paa, at De nærmere communicerer ham,
naa r dette skal tage sin Begyndelse. Vestindisk -Gui-
neiske Rente- 02 General- Toldkammer den 15. April

17801.

4

Kongelig Resolution ang. Mohrs Undersfigel- 17
- ApnL

Sesreise til Island. Christiansborg 17. April

) Skrivelse af s. D. til Lanclf. Skuli Magnusson af samme
In<lhold, Copieb. sst. Nr. 530.
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1780. 1780 . I Anledning af Olavii Beretning om Porcellains-

17. April. jorii i Stranda Syssel havde Direetionen for Porcellamsfabrik-
'* ^en j Kjobenhavn, som havde modtaget Prover fra Olavius,

onsket at erholde en fuldkommen Underretning, om der ikke

i Island maatte være at finde en anden og endnu bedre Sort

' Porcellains-Jord. Til denne Undersøgelse foreslog den nævnte

Direction Student Mohr, som i en lignende Hensigt havde

gjort en Reise til Færoerne, og tilbod af Fabrikken 100 Rd.

f aarlig i 2 Aar, da Mohr ialt antoges at maatte have 300 Rd.

aarlig (Forest. 8. April). — Vestindisk -Guineiske Rente- og

General-Toldkammers islandske &c. Forestillinger og Resolu-

tioner pro 1779—1781, 25, Nr. 25; jevnf. J. Erichsens „For-

beredelse" til Olavii Reise, S. cxciv-cxcvi.

Vi ville allern., at fra Kammeret skal bidrages til

den Undersbgnings- Reise i Island, som Direetionen for

Vores Porcellains- Fabrik bnsker at maatte skee ved

Studenten Mohr, og maa ham til de 400 Rd. , ham af

Fabrikkens Gassa maatte vorde tilstaaede, £ives et Til-

skud af 300 Rd. aarlig i 2 Aar, hvorom med Vores

Finance-Gollegium kan nærmere corresponderes ,
imod

at han selv besbrger sin Skyds i Landet og Kost p#a

Reisen frem og tilbage, samt at ham, foruden at efter-

sbge Porcellain-Jord
,

tillige gives en og anden Post i

Oeconomien eller Naturhistorien, fornemmelig forsaavioH

'

den derudi har Indflydelse, at undersbge og affatte

Efterretning om; og authorisere Vi herved Kammeret

til derom at instruere ham saaledes, at hans Reise og-

saa i saadan Henseende kunde blive saa nyttig som

muligt og Omstændighederne det tillade. — Forinden

hans Reise skal han til Kammeret afgive alle de Papirer

og Documenter, som henhore til den Reskrivelse over

Færoe, som han er forbunden at affatte, og for hvis

,
Skyld han paa Vores Rekostning har opholdt sig i

Færoe-

Christiansborg Slot den 17. April 1780

») kgl. Resol. 23. Marts 1785.

') Resolutionen er communiceret Direetionen for Porcellains

Fabrikken og Finants-Collegium, samt Student Mohr, ve<
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Toldkammer-Circulaire til Sysselmændene i nso.

Island, ang Gamspindingens Fremme. Khavn ^j^'
19. April 1780 1

. — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 556-567.

Da den kongelige Handels -Direclion lader i Aar

afsende til (N. N.) Handel nogle Prbver af Garn, som

adjungeret Sysselmand Petersen haver i sidstafvigte Aar

indsendt fra Mule Syssel, paa det at Indbyggerne i

(N.) Syssel kunde derefter spinde Garn til Afsættelse i

Haifdelen: saa ville Hr. Sysselm. modtage hos vedkom-

mende Kjdbmand bemeldte Prbver, bestaaende i tre

Sorter Garn, for ei alene at uddele samme iblandt dem
af Indbyggerne, som rnaatte have Lyst og Leilighed til

at drive saadant Garnspinderie, men og med al Omhu
s°rge for, at-Proverne siden enten kunne leveres, eller

andre derefter forfærdiges og uddeles fra den Ene til

den Anden, for at desto. Flere kunne tage Deel i dette

^ags Industrie, da Handels-Directionen, naar der i sin

*^d til Handelsstederne maatte blive leveret Garn, som
s^arer til forstbemeldte Prbver, formenes at kunne der
lade betale for fbrste Slags, eller Nr. \ : 35 Sk. pr. Pd.;

rifigere, Nr. 2, 14 Sk. pr. Pd.; ringeste, Nr. 3, 10V* Sk.

P1*' Pd.; hvorefter det, naar man erholder nogen Mængde
deraf

til Forhandling her i Staden, nærmere vil vise

SlBj hvorvidt man i Fremtiden kunde tilstaae hbiere

Priser,
eller ikke. Skulde Nogen imidlertid, i Anledning

a
^ den

i forrige Aar skete Bekjendtgjbrelse om denne
^a8> have noget Forraad af Garn, som ikke svarede
1,1 forbemeldte Prbver, haver Directionen lovet, at det

°S til videre skal bjive modtaget og her paa bedste
Maade forhandlet, da Vedkommende kunne vente sig.

S°dtgjort hvad derfor her udbringes, efter at Omkost-

egerne og Fragten ere fradragne. Og da man paa

ødelens saavel som paa Kammerets Side meget bn-

Toldk. Skrivelser 22. April 1780. Isl. Copieb. Litr. T,

Nr. 571—573.

Toldk. Skriv. 6. Januar 1781.

84*
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4780. sker, at Indbyggerne vilde beflitte dem paa at spinde

19. April, saadant Garn, som her kan ventes afsat, og at de der-

imod ville anvende saa meget mindre Uld til Totomme-

Vanter, da den nu i de seneste Aaringer indlobne altfor

store Mængde af samme sætter Handelen i Forlegenhed

dermed, og foraarsager et uundgaaeligt Tab, saa ville

Hr. Sysselmanden med al mulig Flid sbge at formaae

Indbyggerne, at de, istedenfor at forfærdige Totomme-

Vanter,' heller forarbeide deres Uld til disse Sorter Garn,

eller og til Stromper, forsaavidl Ulden ikke til deres

eget Brug behoves; ligesom vi og overalt ville have

ham anbefalet, at han paa bedste Maade befordrer

Garnspindingens Indforsel og Udbredelse iblandt haris

Syssels Indbyggere, hvilke og kunne vente, at de Red-

skaber dertil, som de maatte forlange, blive i sin Tid

indforte, naar de hos Kjobmændene requireres. Vest-

indisk- Guineiske Rente- og General -Toldkammer den

19. April 4780 ^

') I det til Sysselmand Gudmund Tétursson i Norder- Mula

Syssel afgaaede Circulaire er tilfbiet:
tl
Hvad angaaer de'

af Præsten Jon Hbgnesen forfærdigede Tbi eller Klæde,

da ere de deraf nedsendte Pro*ver her befundne saa gode,

at de kunne anslaaes til folgende Priser, nemlig Nr. y
1 Rd.j Nr. 2: 5 Mk. og Nr. 3: 3 Mk. pr. Alen, alt at

forstaae om 8 Qvarters Bredde; dog kunne saadanne Klæde-

varer ikke modtages til Forhandling her, men derimod

var det bnskeligt, om Vedkommende fortsatte og udvidede

deres Foriærdigelse til eget Brug og Afsætning i Landet,

da Kammeret endog ikke skulde være utilboieligt til at

forestille H. K. M. at denne Fabrication maatte nyde

. nogen allem. Opmuntring ved Præmie, i Forhold til den

Flid, som derudi vises, og den Udbredelse, som deraf op-

naaes. Hvad Redskaber dertil behbves, kunne hos Køb-

manden paa nærmeste Handelssted bestilles , da Handels-

Directionen haver lovet , at lade dem indsende i det paa-

folgende Aar, siden Handelen paa sin Regning ikke kan

anskaffe eller oversende Noget af saadanne Ting, uden i

Forveien at være forvisset om dets Imodtagélse og Beta*
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Kongelig Resolution ang. Indretningen af en iwo.

Bro over Floden Jokulså. Christiansborg 8. Mai

1780 1
. — I Toldkammerets Forestilling 29. April bemær-

kes, at Broen over Floden Jokulså i Nordermule Syssel er

tygget paa hele Sysselets Bekostning 1698, bestaaende af 3

pommerske Bjælker (eller maaskee rettere Mastetræer), 30 til

31 Al. islandsk Maal lange, og i Rodenden 2 xh Al., men i

Topenden 2 Al. islandsk Maal tykke, beklædte med Tvær-
bræder over og under Bjælkerne, samt forsynede' med Stakkit-

v«rk af Træ paa begge Sider. Denne Bro blev siden tre

Gange repareret indtil 1748 paa de nærmeste Kirkesogners

Bekostning, uden at Reisende havde ydet det mindste for Pas-
sagen; den fandtes, dog endnu 1757 saa brostfældig, at man
ansaae den for trængende til en Hoved - Reparation

,
og 1760

°lev et Thingsvidne optaget, hvorved Broens Nødvendighed

ling". Ligeledes er tilfoiet i Circulairet til Lydur Gud-
niundsson i Skaptafells Syssel : uIovrigt, da Messing-Latun,

som allerede er tildannet til Vævskeder, og hvoraf Han i

afvigte Aar haver forlanget noget indfort til Handelen,

falder saa kostbart, at saadant Latun alene til et Par Væv-
skeder vilde komme paa 16 Rd., ansees det bedre, at

Nedkommende benytte sig og selv tildanne Vævskeder af

det Messing, som ellers haves ved Handelen, hvilket Hr.

^ysselm. ville betyde dem, ligesom og Kjobmanden er til-

skrevet fra Handels-Directionen, derom at underrette dem,
som maatte begjære Latun af dette Slags ved Handelen".

^ Forovrigt er dette Circulaire afgaaet, foruden til de

'
aitforte, til tølgende Sysselmænd: Thorlak Isfjord i Scm-
cler-Mula g.j Jon Helgason i Oster-Skaptafells S.; Thor-
stein Magnusson i Rangarv. S. ; Steindor Finnsson i Arnes
S.

; Magnus Ketilsson i Dala S. Haldor Jakobsson i Stranda
S«

j Magnus Gislason i Hunavatns S.
5

Vigfus Scheving i

Sagafjords S.; Jon Jakobsson i Oefjords og Vigfus Jons-
son i Norder Syssel. — Copie af ovenstaaende Circulaire
er tilstillet Stiftamtmand Thodal og Amtmand Stephensen
ved Skriv. s. D. (Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 569) og Han-
dels-Directionen underrettet om den saaledes foiecle For-
anstaltning (sst. Nr. 568).

\f'
'ResoL 16 August 1787^ jevnf. Rentek. Skriv. 27.

Marts 1784.

*
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4780. og Nytte vel blev godtgjort, men dog, især fordi Sysselmand

8. Mai. Wium satte sig imod af Frygt for de store Omkostninger, intet

Andet udrettet, end at Rentekammeret tilskrev Amtmanden

(25. Marts 1761) at beordre Sysselmand Pétur Thorsteinsson

til at besttrge Færger paa Elven, istedenfor Broen. Broen

forfaldt siden mere og mere, indtil ny Besværing derover ind-

kom til Stiftamtmand Thodal i Aaret 1770; han beordrede

Indretning af Færger, efter den ommeldte Rentekammer-Skri-

velse; men ved en Besigtelses -Forretning over Elven ved og

omkring Broen i Aaret 1772 blev det bragt i Erfaring, at der

i Egnen ikke fandtes noget sikkert Sted til Færge eller Dræt-

ter, thi vel- havde der ved Gaarden Galtastacir ytri vårret

Færge for 29 Aar siden, og paa den nordre Side, paa Gaarden

Husey, for omtrent 20 Aar siden, men ved Forandringer i El-

ven var Anbringelse af Færger paa disse Steder bleven umulig«

Sysselmanden havde derfor endnu paa ny forebragt Nødvendig-

heden af Broens Istandsættelse, og paa den anden Side Umu-

ligheden for Sysselets Indbyggere alene at staae Bekostningen

dertil, som ansloges til 4 å 500 Rd., hvorfor han havde fore-

slaaet at Bekostningen skulde lignes paa hele Landet. Kam-

meret havde imidlertid foreslaaet, at Handels-Directionen skulde

besorge anskaffede 6 store Bja^lker, som kunde laskes sammen

og sammensættes paa Stedet, og foreslog, at Omkostningerne

dertil, omtrent 120 å 130 Rd., maatte blive afholdte af Kon-

gens Kasse uden Refusion, samt at Stiftamtmanden og Amt-

manden maatte blive authoriscrede til at forfatte et Reglement

for Broens fremtidige Bygning og Vedligeholdelse, samt for Ud-

redelsen af de dertil fornodne Omkostninger. — Vestinclisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske &c. Fore-

stillinger og Resolutioner pro 1779—1781, 25, Nr. 27. J -

Erichsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. cl-clii.

Vi approbere allern. den Foranstaltning, Kammeret

har foiet til indbemeldte 6 Bjælkers Oversendelse

Island, for der at tjene til Broens Istandsættelse over

Jokkelsaaen'i Fljolsdals Herred, og som Vi for denne

Gang af Vores Kasse allern. ville skjænke de Bekost-

ninger, som til disse 6 Bjælkers Indkjbb, Aptering, Be-

slag og Overførsel kunne medgaae, saa authorisere Vi

ogsaa herved Kammeret til ved Stiftamtmanden og Amt-

manden at besorge foranstaltet et ordentlig Reglement,
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saavel lil Sammenskud af hvad som nu videre maatte

hehcivcs til Broens Bygning, som og til dens Vedlige-

holdelse for Fremtiden. Christiansborg Slot den 8.

Maji 1780 \

Kongelig Resolution ang. Erlæggelse af Taaru-

penge for visse Bestallinger og Patenter. Fre-

densborg 25. Mai 1780 2
.
— Iffrtge Cabinets-Befaling

til Cancelliet, meddeelt Rentekammeret og de bvrige kongelige

Collegier ved Cancelliets Skrivelse 13. Mai 1780 (Cancelliets

Brevbog for 1780, Nr. 773, S. 531). Rentek. Danske Resol.

prot. 149 A, Nr. 85.

Det er saaledes, som indbemeldt, Vores allern.

^ilh'e, at ligesom Friderichs Hospital ved Reskr. af %
Pebr; 1759 er tillagt indtil videre de af alle Bestallinger

°B Patenter, hvorved nogen Titel og' Rang forundes,

Paabudne Taarnpenge, og ifblge deraf haver nydt sam-

les Belob hidtil udbetalt af alle de blandt disse Expe-

ditioner, som Vedkommende have indlost: saa skal det

°8 herefter tillige af alle de Bestallinger og Patenter,

som rhedfbre Rang, og hvilke Vi i Fremtiden allern.

kunde finde for godt at skjænke Vedkommende gralis,

altid nyde bemeldte Taarnpenges halve Belob, hvilket

a* enhver saadan Expedilion udi dette Tilfælde stedse

k** r betales og Hospitalet til Indtægt beregnes, ved Vort

Rentekammer, ligesom ved alle bvrige Vore Collegier.

Predensborg Slot den 25. Maji 1780.

4

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-
dal

> a»g. Nedsættelse af en Commission om Tugt-
^^^^^^^^^^ é

) Toldk. Skriv, til Sysselmand Gudmund Pétursson ang.

denne Gjenstand 20. April 1780, Isl. Copieb. Litr. T, Nr.

5?0, samt til Stiftamtmand Thodal og Amtmand Stephen-

sen 20. Mai, hvori ovenanforte Resolution communiceres,

°g det paalægges dem at fbie de videre fornodne Foranstalt-

ninger, Copieb. sst. Nr. 586.

^ kgl. Resol. 13. Juni 1787.

1780.

8. Mai

25. Mai.

10. Juni.
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1780. husets Anliggender. Khavn iO. Juni 1780 1
.

—
10. Juni. CanCi Brevb. 1780, Nr. 967b

, S. 656-657.

P. M. I Anledning af hvad Biskop Hr. Finnur John-

sen udi Aaret 1778 har andraget, betræffende Tugthuset

paa Island , saavel som Hr. Stiflbefalingsmands under

7. Septbr. å. p. yttrede Formening, til at see de der

indsnemie Uordener hæmmede, skulde man herved

tjenstligst have Dennem tilmeldet, at da man ikke kan

andet end ansee Tugthuset i og for sig selv som al-

deles nyttigt, og det synes magtpaaliggende, at den

Gontribution, som dertil endog af den kongelige Kasse

svares, anvendes i Overeensstemmelse med sammes

Oiemærke, deels til at straffe Misgjerninger og deels

til at hæmme Seivraadighed
,

Lbsgængerie og anden

Uorden blandt Almuen, men de paaklagede Uordener

næppe grundigen vil være at afhjelpe saa længe der

ikke haves nogen ordentlig fuldstændig og tilstrækkelig

overholdet Fundation og Reglement for sammes indvortes

indretning, være sig i Hensigt til daglig Arbeide, Di*

sciplin og Tugt, eller andet, som kan eragtes fornodent

til fuldkommen Orden ved Stiftelser af dette Slags:
—

*

saa vilie Hr. Stiftbefalingsm. sammentræde med Amt-

manden, et Par af Laugmændene og et Par duelige

Sysselmænd, for i en Commission at forfatte saadan

Fundatz og Reglement for Tugthuset, saavel i Henseende

til Indretningen selv, s6m sammes Overholdelse; til

hvilken Ende herved fblger til Eftersyn en Gjenpart af

Fundatzen for Christiania -Tugthuus , om samme i
een

eller anden Henseende kan tjene til Folge, da man

derefter vil forvente Commissionens nærmere Forslag-

og ville De behage selv at udnævne de Laugmænd og

Sysselmænd, gom De ansee dertil mest duelige«. ^ et

kgl. Danske Gancellie den 10. Junii 1780.

') Fundats for Tugthuset 3. Marts 1784.

i
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Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, nso.

a"g Anordning om Garnfiskeriet i Havnefjord;
21

•
JunL

Khavn21. Juni 1780V — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 612.

Ved Skrjvelse af 9. hujus haver, den kgl. islandske,

tinmarkske og færoeske Handels Direction hertil ind-

sendt en Efterretning fra Kjobmanden paa Havnefjord,

Agent Pontoppidan, ang. en sammesteds indsnegen

Misbrug med Fiskegarnene, idet Indbyggerne udsætte

disse baade for tidlig om Foraaret, just i det samme
som Fisken ankommer, saa og i altfor stor Mængde
paa engang, hvorved Fisken hindres og afskrækkes for

at gaae i det Smalle i Fjorden, eller de Steder, hvor

den efter naturlig Drift vilde gyde sine Ravn, og saa-

ledes ei alene forstyrres i sin Yngel og bliver alt mere

°8 mere sky, men og strax efter Ankomsten vender

Mbage. Med denne Indberetning fulgte tillige Afskrift

af den af Hr. Stiftamtm., for at see denne Uorden i

•ttde hæmmet, udstædede Anordning af 2! Martii sidsti.,

hy is Hensigt Kammeret ikke andet kan end bifalde i

a'k Maader. Men da det er at befrygte, at meerbem"
Uorden, ifald den ei med Eet kan vorde fuldkommelig

hævet, kan i Tiden ei alene geraade lil Fiskeriets Ode-
,8e8gelse, til stbrste Skade saavel for Handelen som
indbyggerne, men og give Anledning til adskillige Slri-

jhgheder
g Vidtløftigheder iblandt disse indbyrdes,

^esom saadant vides at være skeet i Kongeriget Norge
Paa mange Steder-, hvor Vedkommende have brugt

8esaa uforsigtig Omgang med deres Torskegarn: saa
skulde Kammeret agte det hoist nyttigt og nbdvendigt,

1 ke t Handels-Directionen ogsaa haver anmodet om,
d der ved en udforlig kongel. allern. Anordning bleve

^
tte bestemte Grændser for forbemeldte Misbrug; men

dertil vil udfordres en ganske nbiagtig Oplysning
°S Kundskab om alle særdeles og locale Omstændig-

^_^?og især om Fiskemedenes og Dybenes relative

5 Heskr. 8. April 1782.
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4780.

21. Juni.

Beliggenhed paa den hele Strækning i Havnefjorden,

som i denne Henseende kan komme under Qvæstion;

og det formenes, at saadan Oplysning og. Kundskab

bedst og ordentligst vil kunne bringes tilveie ved en

judicial Befarings-Forrelning af vedkommende Lavsagner

med dertil udmeldende Lavret af de i denne Sag kyn-

digste Mænd blandt Almuen, ved hvilken Forretning da

saa bestemt som mueligt maatle navngives saavel alle

de Fiskemeed og Grunde, hvilke i denne Hensende

kunde komme i Betragtning, som og de Indlob fra

Havet, igjennem hvilke Fisken vides at sbge dertil, og

derefter fastsættes saavel paa hvilke Steder Torskegarn

uden Fare for Fiskeriets Spilde kunde bruges eller ikke,

som og paa hvilke Tider: saa maa vi herved have Hr.

Stiftamtm. tjenstlig anmodet, behagelig at ville foran-

stalte en saadan Judicial -Forretning, samt dertil paa

bedst eragtende Maade at instruere Vedkommende, i

hvilken Henseende vi lade medfblge Copie saavel af

forrige Norske Kammers Forestilling, med tilhbrende

kgl. allern. Resolution af 1772 i Anledning af et lige

Tilfælde paa Nordmbr i Norge, som og af en senere

allern. Resol, af samme Slags af 7. Julii 1774 for Sta-

vanger Amt, i den Tanke at samme, efter Befindende,

kunde tjene til nogen Veiviisning, fornemmelig i Hen-,

sigt til al bestemme de Grunde, hvorefter deels Stederne,

deels og Tiden og Maaden at udsætte Garnene, med

videre herhen horende, bedst kunde fastsættes, og naar

da ovenmeldte Forretning er holdt, ville vi tillige med

samme forvente Hr. Stiftamtm." nærmere Forslag til en

fuldstændig Anordning herom, ligesom vi og have an-

modet Aen kongelige Handels-Direction at ville tilla?g8
e

Kjbbmanden paa Havnefjord Ordre : i fornbdne Tilfselde

ogsaa paa sin Side al gaae tilhaande [ved] alle til F° r'

retningens Fremme og Sagens Befordring fornbdne er-

agtende Anstalter. Ibvrigt forstaaer sig selv, at

Stiftamtm. for næste Aars Værtid, og inden forberbrte

Anordning kan bekjendtgjores, haver aldeles i sin Magt*
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saavel i Anledning af forbemeldte allerhbieste Resolu-

honer, som i Kraft af de.tte Kammerets Brev, at gjbre

paa forventende kongelig allcrn. Approbation hvad In-

^rinis-Anstalt og Anordning De maatte finde tjenlig og

ttodvendig, til at forekomme videre onde Folger af for-

bemeldle Uorden ved Garnfiskeriet. yestind.-Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 21. Junii 1780

Commissorium for Stiftbefalingsmand Thodal 23. Juni.

m
- fl.\ ang. en Revision af Separations -Acterne

for Bispestolene i Island. Christiansborg 23.

Juni 17803
. — Norske Tegn. XLI, 532-535.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

den adjungerede og succederende Biskop over Schalholt

^tift paa Vort Land Island, Os elskelig Hr. Hans Finsen,

*or Os allerund. haver andraget, at bemeldte Bispestols

Indkomster ere Tid efter anden blevne formindskede
W mindre end det Halve, især udi din Biskop Finnur
J°nssens Tid, da ikkuns V« Deel af alle Indkomsterne

°8 Emolumenter ere blevne levnede ved Separalions-

^cten-, som ikke alene anslaaer 16 Disciplers Fode om
Aaret

til meget mere end Biskoppens og hans Families
^nderholdning og Gage, men endog beregner Skolens .

Un(ierholdning tvende Gange til Udgift, nemlig forst det,
S°m

til enhver Discipels Underholdning tilstaaes, og

') Ved Toldk. Skriv, til Handels -Directionen af s. D. (Isl.

C°pieb. Litr. T, Nr. 613) meddeles Copie af Ovenstaaende,
med Anmodning at tillægge Kjbbmanden i Havnefjord den
f°nibdne Ordre.

e syy Embedsmænd, som udnævnes til Medlemmer af

denne Commission vare fblgende : Stiftbefalingsmand Lau-
*tz Andreas Thodal

,
Biskop Dr. Theol. Finnur Jonsson,

Blskop Jon Teitsson, Amtmand Olaf Stephensen, Laug-
mand Bjbi-n Markusson, Vice-Laugmand Stephan Thora-

^nsen og Landfoged Skuli Magnusson.
C°mmissorium 31. Decbr. 1783.
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1780. siden atter hvad til samme Underholdning kunde med-

23. Juni. gaae til Arbeidsfolkes og Opvarteres Lon, Transport af

Victualier &c.
,

ligesom og de 2
/a Dele af Bisperesi-

denzen, og alle nævnte og unævnte Bispestolens Emo-

lumenter ere blevne Biskoppen fratagne og tiUaa,de Sko-

lens Oeconomus, uden at samme udfores til Balance

eller komme andre end Oeconomo til Nytte, hvorfore

Biskoppens Lon saaledes er formindsket, at han, efter

sin Stand, ikke har den nodvendige, end sige anstæn-

dige Udkomme, hvilket ei paa anden Maade kan være

at forandre, end om de indlobne Feil kunde blive ret-

tede og Biskoppen forundes saa meget af sin forrige

Lon, som kunde ansees at være nok til hans anstæn-

dige Udkomme, desaarsag han derhos allerund. haver

begjært, at Vi allern. ville befale nogle i den islandske

Oeconomie kyndige Mænd at gjore Forslag til et Regle-

ment for Biskoppens Indkomster, samt paa ny at sepa-

rere Skole- Oeconomien derfra, og rette Feilene i den

under 23. August 1764 forfattede og under 29. Maj 1

'

1767 allern. confirmerede Separations-Aet, saaledes at :

1) Biskoppen ikke skulle fragaae mere i hans fra

Arilds Tid hafte Indkomster, end det, som behoves til

Domkirkens, Præstens, Skolens og dens Læreres Under-

holdning og Godsels Gonservation, tilligemed en efter

Billighed og Landets Beskaffenhed passende Lon f° r

Oeconomo, samt at det Gods, som udvises Biskoppen

maatte være saa meget mueligt samlet og ikke lang*

fra Bispestolen. — 2) At Skolens Underholdning maatte

regieres efter Landets Beskaffenhed, saa at Disciplerne

faae Forpflegning efter som brugeligt kan være i
Middel-

standens Huse der i Landet, uden at noget nodvendig*

eller skikkeligt skulde mangle, og især at iagttages, 8

Hauge-Urter samt andre hjemvoxne Produkters Brug $

Skolens Underholdning anvendes. — 3) At Oeconomo

tillægges ' saa mange Jordegods-Indkomster, som efter

forefunden Beskaffenhed kunde ansees tilstrækkelige

forbemeldte Udgifter, hvorfor han intet andet Regnskab,
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end som hidtil brugeligt, skulde aflægge, saa og, at en- 4780.

hver Discipels Underholdning anslaaes til en vis fastsat 23. Juni.

Summa under Eet, uden noget andet Particulær, enten

til Tjenestefolk, Transport eller andet deslige. — 4) At intet

Fællesskab i Oeconomien, som kunde give Anledning

til Trætte imellem Biskoppen og Oeconomus, maatte

finde Sted, uden hvad de selv indbyrdes kunde con-

frahere om, uden Folge for Efterkommerne paa begge

Sider. — 5) At siden de Studerendes Antal i Skalljplt

Stift er saa stort, at mange iblandt dem ere brodlose,

det da tillige maatte overveies, om ikke 24 kongelige

Stipendiati kunde indskrænkes til et ringere Antal, og

endelig: — 6) At, da Bispestolens Jordegodses Indkom-

ster ved Faaresygen ere anseelig formindskede, men
IXled Tiden igjen kan komme istand, naar dertil havdes

^
e fornbdne Midler, den hele nye Separation maatte

Udrettes efter den gamle og rette Jordebog, som i

Aaret 1764 blev lagt til Grund, samt tillige udfindes

^dler til at sætte Godset igjen island, saa og paa hvad

^aade Biskoppen og Skolen imidlertid bedst kunde
^0rsynes, og det tillige er bragt i Erfaring, at en Revi-
Sl°n af foranfdrte udi Aaret 1 764 forfattede og under
^9. Maji 1 767 oonfirmerede Separations-Acter for begge
lspestolene paa Vort Land Island, for nærværende
^d ansees fornoden, siden den hele Repartition af

a derudi stykkeviis findes udlagt, saavel til Biskop-
pernes Lbnninger som til Skolens Oeconomie og Bispe-
st°lenes Vedligeholdelse , er grundet paa Skoleforord-

J^gen af 3. Maji 1743 og Reglementet for Skolen af
• Junii 1746, ligesom disse igjen, saavidt angaaer det

Oeconomiske, ere byggede paa det indbyrdes Forhold,
s°m den da gjeldende Landlaxt af 1702 havde stiftet
lmellem Priserne paa alle danske eller fremmede Vare
°B paa de islandske, men at samme aldeles er ophævet,

^ den nye af 1776 igjen indfort, hvorved alle de
handske Vare, og deriblandt især Fodevare af det
aSs

, hvorpaa Skolens Spiisnings- Reglement af 1746

1
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4780. saavel som Anslaget over Biskoppernes Oeconomie og

23. Juni. Bispestolenes Vedligeholdelse i Separations-Acterne for

endeel er stilet, ere forhdiede i Prisen omtrent til det

dobbelte, ligesom og adskillige islandske Vare ved

samme have faaet en mærkelig Forhbielse, hvortil endnu

kommer at Vi, med Vores forbeholdne Gods i Sddistrik-

terne, allerede ved Vores allern. Resolution af 29. Julii

a. p., have fastsat en ny Evaluation for alle Vores Jorde-

bogs-Species, i Forhold med Handels -Taxten af 1776,

og samme, om ikke aldeles, saa dog tildeels vil blive til

Folge,. saavel for Bispestolene som andre publique og

gudelige Stiftelser, saavidt de eie Fiskejorder, desaarsag

det er at formode, at de Hoved-Summer, hvortil Bispe-

stolenes Indkomster i det Hele ere anslagne ved Sepa-

rations-Acterne, vil udfalde langt anderledes naar de

blive anslågne efter nuværende Priser, og især lægges

til Grund: at Jordebogs-Species og andre deslige Afgifter,

naar de ikke ydes in natura, skal af den Ydende be-

tales med saa mange Penge, som samme Slags Species

gjælde paa den Tid Ydelsen falder, hvilket og gjælder

om den Deel af disse Summer, som ved Separations-

Acterne ere blevne anslagne til Skolernes Oeconomie,

forsaavidt denne Deel paa samme Maade som Hoved-

summerne ere grundede paa daværende Priser og disses

indbyrdes Forhold; — saa er, i Anledning af Foraii-

fbrte, hermed Vores allern. Villie og Befaling, at 1
rette

•

Eders Leilighed efter at sammentræde udi en Gommis-

sion, som foruden eder skal bestaae af en duelig Syssel-

mand, hvilken du, Stiftamtmand Thodal, haver at ud-

nævne, og saa mange blandt de kyndigste og be-

kvemmeste Provster og Præster i Nærheden, 91

geistlige Assessorer, hvilke 1 Biskop Jonsen og Biskop

Teitsen skal udnævne, kunde, eder selv uberegnede,

da I, som selv paagjeldende, ved denne Forretning

alene skal have votum deliberativum, saaledes at enhver

af eder, saavidt angaaer Enhvers Bispestol, indgive

Gommissionen sin skriftlige Betænknirig, som siden s
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indlemmes og folge Acterne, blive ligesaa mange som 1780.

de verdslige, og i bem te Gommission at forfatte en 23. Juni.

rigtig Beregning og Evaluation over begge Bispestolers

samtlige Indtægter efter de nu gjældende Priser, hvor-

ved dog ei maa hensees lil den Forhbielse, disse ved

et eller andet tilstedende Tilfælde i de sidste Aaringer

kunde have faaet, men alene forsaavidt Priserne, i Kraft

af de nuværende Love og Husholdningsvæsenets deraf

flydende Forfatning, kan agtes at blive stadige eller

gangbare, hvorefter I, udi Forhold til den Hovedsumma,

som saaledes udbringes for enhver af Bispestolene, have

at beregne og anslaae, hvor meget deraf bor og kan

efter Omstændighederne udsættes til Biskoppens Lbn

°g andre Bekvemmeligheder, saa og til Skolens, dens

Læreres og andre dertil horende Personers Underhold-

ning og Lønninger, samt til Kirkens og Bispestolens

Vedligeholdelse og bvrige Oeconomies Drift og Besty-

relse, saa og derefter fordele og udlægge stykkeviis et-

hvert Slags Indkomster til hvert for sig, saa lige og

billig som mueligt, af hvilken Beregning og Udlæg det

da vil erfares, hvorvidt Biskoppernes Lbn i Forhold til

de bvrige staaende Udgifter, som hefte paa Bispestole-

nes Indkomster, kan blive stbrre, ligesom og hvorvidt

deres Mensalgods* kan udlægges dem i Nærheden af

bispestolene; og, som det tillige vil være nbdvendigt,
at Skoleoeconomien, og især Reglementet for Skolens

Sphsning, bliver af eder taget under den allernbieste

°verveielse og Revision, og et fuldstændigt Forslag for-

fattes til Spisnings -Reglementets Forandring, efter de
Grunde som i ovenmeldte Biskop Finsens Andragendes

.

Post fin<ies anmeldt, saa tilskikke Vi eder hermed en
rigtig Gjenpart af Reglementet af 10. Junii 1746, paa
det samme kan tjene Eder til Veilednjng, ligesom' I og
nave,

i Henseende til det af Biskop Finsen udi 3. og 4.

°st anfbrte, at meddele Eders Forslag, hvorledes saa-
( ant efter Omstændighederne kan være mest passeligt;
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% * V

4780. hvad derimod det udi 5. Post Anfbrte, at indskrænke

23. Juni. Slipendiariernes Antal ved Skolerne (angaaer), da maa

(I) ikke dermed befatte eder, eller lægge det til Grund

for nogen af eders Forsiage, men derimod rette eders

Forslag over Jordebogs - Afgifterne paa Bispestolenes

Fiskejorder efter den Plan, som efter Vores General-

Kirke-inspections-Gollegii Skrivelser til Dig, Stiftamtmand

Thodal, og Dig, Biskop Jonsen, angaaende et Regle-

ment for Præsternes Indkomster, maatte blive anseet

antageligst for Geistlighedens Fiskejorder i Almindelig-

hed
;
dog, som det tillige ved denne Lejlighed er kom-

men i Betragtning, at det, som er udlagt til Bispestole-

nes, Skolernes, Domkirkernes og Biskoppernes Under-

holdning, ikke skal være mere end det netop fornodne,

og at fblgelig ei alene det, som Oeconomis udlægges

i staaende Lo'n, men og alt det, som ved Omsætningen

af den Deel af Godsets Jordebogs - Species, som ikke

behoves in natura til Brug i Oeconomien, er at agte

som reent Tab og Savn for Stiftelserne og Biskopperne,

hvortil endnu kommer: at en Oeconomi Interesse, hvo

dertil endog antages, altid maa agtes adskilt fra Stif-

telsernes Interesse, og den Gollision, som deraf kan

entstaae, kunde have skadelige Fblger for Stiftelserne,

naar ikke Administrationen i Forveien fuldstændig er

bestemt og siden underkastet en nbiaglig Revision,

hvorimod Biskoppernes og deres Familiers Velfærd?

naar de selv have Administrationen, er i alle Henseen-

der langt nbiere forenet med Stiftelserne, ligesom og

disse i den længste Tid have fort .samme, uden at den

har hindret dem fra at udrette store Ting til Kirkens

og Videnskabernes Nytte, men tvertimod givet dem

betydeligt Tilstod til at opmuntre Kunster og Viden-

skaber og at understbtte fattige Studerende, istedenfor

at de siden,- formedelst den indskrænkede Forfatning 1

hvilken de ere blevne satte ved Oeconomiens Separa-

tion, maa klage over anstændig Ophold til deres Em-

beds-Fbrelse, saa haver I, strax i Begyndelsen af denne
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eders Forretning, og fremfor alle Ting at tage i nbieste . 1780.

Overveielse og meddele eders Betænkning om, hvilket 23. Juni.

der kan eragtes tjenligst for det Almindelige, saavel i

Hensigt til Bispestolenes og Skolernes Gonservation,

som Biskoppernes Subsistence, enten at den omtrent

siden 1740 indførte Separation i Oeconomien skal for

Fremtiden vedblive, eller at Bispestolenes Administration

°§ Skolernes Oeconomie ligesom tilforn overlades Bi-

skopperne; skulde da eders Eragtning blive 'for det

Ffcrste, have 1 ifolge deraf at tage Separations-Acterne

under saadan Revision som foran er befalet, men skulde

den derimod blive for det Sidste, haver I alene at gjore

en efter nærværende Priser afpasset Hovedberegning

0ver samtlige Bispestolenes Indkomster, og derhos at

anmelde hvad og hvormeget deraf efter rigtig Forhold

^an blive at beregne til Bispestolenes og Domkirkernes
aarlige Vedligeholdelse (for at tjene til Regel ved disses

Ansvar, i sin Tid af Biskoppernes Stervboer) og Biskop-

pernes egen Lon, samt endelig til Skolen og dens

Oeconomie, i Hensigt til hvilken det forommeldte For-

jag til et nyt Reglement for Skolens Spiisning og vil

være fornødent, for at kunne udfinde den rette Summa,
S(>m behoves til denne Deel af Oeconomien, samt der-

hos at foreslaae hvad Opsyn og Sikkerhed der efter

Omstændighederne kan være at anordne for Admini-

strationen, saaledes at Skolen og dens Betjente faae

deres vedborlige Underholdning, og at der aarlig i rette

^d bliver aflagt Regnskab for Administrationen, samt
saadan Anstalt foiet, at disse Regnskaber der i Landet

S^undigen kan vorde bemanglede og deciderede, saa

°B endelig, hvorledes Stiftelsernes Gapitaler og Behold-
ninger altid kan være i Sikkerhed, og ikke blive satte

°verstyr. — Itfvrigt er det hermed Vores allern. Villie

°8 Befaling, at ifald samtlige eders Meninger ei skulde

blive |ige? ska) den ej]er de af e(jer ,
som maatte have

forskjel]jo Mening, dog forfatte og til Anmeldelse i Acten

*r H. 35
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4780. nedlægge i Commissionen sin Betænkning, med tilfoiede

r^T^! Aarsager hvorfor de ikke bifalde de andre, hvilke Be-
Juni*

tænkninger I, tilligemed Acterne, have at indsende til

Vores Danske Cancellie, til nærmere allern. Resolutions

Erholdelse. Dermed &c. Christiansborg den 23. Junii

1780. [ad mandatum].

5. Juii. Kongelig Resolution ang. fraværende Arvin-

gers Arvelodder. Fredensborg 5. Juli 1780. —
S66 Canc. Skriv. 22. Juli 1780.

e. juii. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger til

Jorddyrkningens Forbedring i Island. Fredens-

borg 6. Juli 1780. — I Toldkammerets Forestilling 21-

Juni berettes , at Geheimeraad Grev J. G. Moltke havde til—

meldt Kammeret, at ved kgl. Resol. 12. April f. A. var Vice-

Laugmanden i Islands nordre og vestre Deel, Stephen Thora-

rensen, tilstaaet Hjelp af Fondet ad usus publicos til derrn^

at foretage en Reise rundt omkring i adskillige Egne af Norge >

og derved at erhverve fuldstændige Kundskaber om Jordbru-

* gets og andre Dele af Land-Oeconomiens Behandlingsmål

sammesteds , forsaavidt samme paa Island med Nytte kunde

anvendes, m. v. Efter fuldendt Reise anholdt han nu om et

Gratiale til hans Underholdning i Island, enten paa en vis Tid,

eller saa længe han som Vice-Laugmand ingen Gage nyder«

— Hovedpunkterne af den norske Landoeconomie , som ha*1

egentlig havde anvendt sin Opmærksomhed paa, vare ffilgerK

I. GjOdselen og de Maader paa hvilke samme formeres

og behandles.

' I den Henseende havde han lagt Mærke til adskillige
nvt"

tige Maader, saasom: 1) at have Gjbdselen under Tag, hvor-

ved den bliver kraftigere end hiin, som, blottet for Snee,

Regn, Solskin og Vind, svækkes og taber meget af sine frugt*

bargjBrende Dele. — 2) at blande den med Jord, til
hvilken

Blanding fremfor al anden Jord udsoges den sortbrune My* e

jord. — 3) ved at sende Koerne til Malkning og Natteleie paa

et Sted, hvorhen da kjores et Lag> af ommeldte Myrejord hen-

ved 1 Alen tyk paa Bunden, som igjentages naar det or

Lag i en Tid af 14 Dage eller 3 Uger er bleven igjenneni-

i
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trukken og blandet med Edernes Urin og Gj tidsel, hvilket Sted 4780.
i Norge kaldes Qvaeer. Naar paa denne Maade i Island bleve 6. Juli.

brugte de der saakaldede Qviar, kunde derved vindes en an-

seelig Mængde Gjodsel, som nu tabes, ikke alene fordi det ei

er brugeligt der at indføre Jord paa disse Qviar, men og fordi

Ktierne ikke engang ligge der om Natten, men alene staae der

bedens de malkes. — 4) Ved at bekvemgjbre Sotang dertil,

hvilken Gj odsel især skal være tjenlig paa mosbegroede Marker.
"~- 5) Ved at samle al Ureenlighed og Affald ved en Gaard,

det være ved hvad Navn det end kan nævnes, tilligemed

Aadsler, hvilket alt efter Forraadnelsen skaffer en fortræffelig

tidsel og formerer den.

If. Engenes Forbedring,

Der, næst Gjcklselens Formerelse, er det nyttigste og for-

delagtigste Arbeide, som kan foretages ved Jordbunden i Island.

Som. det fornemmeste Middel hertil regnes: 1) Myrers eller

dosers Udtappelse, hvilken paa nogen Tid er bleven almindelig
1 Norge, ligesom og Arbeidet og Bekostningerne derpaa have
Vfieret saa vel anvendte, at de have været godtgjorte det an-
^e t, undertiden det første Aar, efter at Myren har været bragt
1 (len Stand, at den kunde besaaes. Og ansees saadan ud-
kppet Myrejord for en af de bedste og tjenligste til åt bære
^orn, da der haves Beviis paa, at den uden Gjfidsel giver den
sKjbnneste Havre og med overmaade liden Gjbdsel godt Byg.
^a dette Arbeide er saa meget nyttigt, formenes, at det saa

^get mindre maatte afskrække Indvaanerne i Island fra at

brilge det, som Omgangsmaaden derved i sig selv er ganske
1Inpel, og det ved en liden Underviisning i Henseende til den
U(ltaPpende Myrs Situation og Dannelse vilde falde Enhver let

* lvagrksætte. Hvad Omkostningerne derpaa angaaer, da vilde
cu$se altid kunne erstattes blot ved det H8, som Myren giver
a

* s*g til Foder for Creaturerne
,
og troer han derhos, at man

*^land med mere Fordeel skulde kunne anvende Arbeide paa
yrers Udtapning, end paa at kjobe en Gaard eller Jord, naar
eri ej erholdtes for meget godt Kjob. Hvorledes der i Norge
rholdes med saaledes at udtappe Myrerne , derover har han

Saavel givet en fuldstændig Beskrivelse , som over Maaden,

{!f
a hulken Myrerne end videre behandles, for at faae dem

til

Maade

at frembringe enten Korn eller Græs. — 2> Til den anden

at forbedre Engene paa henregnes sammes Jævning,

Q
et at bortrydde de Tuer som de ere besatte med. Og da
m8angsinaaden dermed lader sig uden stor Vidtløftighed

85*
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4780. sætte i Værk, ved alene dertil at bruge en Tvær-Oxe, saa

6. Juli, finder han det flnskeligt, at istedenfor de Tueplove, som vare

sendte til Island , maatte uddeles nogle Tvær-Oxer og Greb

eller Hakker, af hvilke der kan haves mange for det en Tue-

plov koster. — Den tredieMaade at forbedre Engene paa, var,

ved at vande dem med bekvemme Vandledninger, hvilket i

tbrre Aaringer meget vilde befordre Græsvæxten, og naar dette

Arbeide engang var gjort, vilde det for Eftertiden være varigt.

— 4) Ved at besaae Engene med fremmede Sorter HofrO vilde

de og meget forbedres, og kunde hermed saa meget mere

gjOres ForsBg i Island, som dette er et af de faae Midler, der

lade sig sætte i Værk uden nogen Bekostning, og næsten uden

nogen Umage, da der, om det endog skulde mislykkes, ikke

vilde tabes det mindste derved. — 5) De fb'rommeldte i Norge

brugelige Qvæer vilde og med megen Fordeeli Island kunne

anvendes til Engenes Forbedring, og — 6) at Creaturerne om

Foraaret bleve afholdte fra at bide paa forommeldte Qvæer,

i hvilken Anledning de i Island befalede Gjærds-Gaarde an-

saaes for saa vigtige og uundværlige, at deres Overholdelse

næppe nogensinde kan blive for stor, og — 7) foreslaaes de

i Norge brugelige Sæter, hvorved Island af mange af sine

Fjelde og der saakaldede Heder, samt ubeboede Landstig-

ninger vilde, ligesom Norge, avle meget Hb\

HI« HObjergningen

er, naar man undtager den i Island brugelige Maade at frem-

fare HOet, baade af de saakaldede Tune eller Hjemmemarker,

som fra Udmarken eller Engen, paa Kltfv, ^temmelig god og

meget overeensstemmende med den norske Omgangsmaade

dermed, og vilde det være til megen Fordeel, naar man paa

de slette og jævne Steder i Island lagde sig efter de norske

HOslæder, til at indkjtfre H«et af Engen. Saltningen af H«et,

naar det er indfort i Laden, hvilken er meget brugelig i Guld-

brandsdalen, deels for at conservere Hi5et, deels for at opvække

Creaturernes Appetit og Graadighed, anprises og saa meget

mere i Island, som det ikke er kostbart, og en Bonde gjerne

kan salte det Meste af, om ikke alt , sit H8 med eh Skjeppe

Salt. Ligeledes vilde det' i Island ofte lade sig gjare, ligesom

i Norge, at slaae Haar eller at slaae Græs anden Gang, Paa

de Steder hvor Engen tilbørlig og paa den rette Maade var

d. e. hå fhåna).
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gjcidet , da Slaatte - Tiden i Island i Almindelighed indtræffer 1780.
senere end i Norge, hvorved da vilde kunne fores Va Deel flere 6. Juli.

Creaturer end man ellers fb*der, naar man ikke slaaer Haar.

Leerne, som bruges i Island at slaae med, anmærkes at være

kortere end de norske, og kan derfor en god Arbeidskarl i

Norge slaae om Dagen et Stykke Eng, som paa hver Side i

Kirkant er 168 Alen, da derimod en ligesaa duelig i Island

Jkkun slaaer et som er 90 Alen.

IV. Creaturernes Fodring og ROgt.

Hertil henfbres: 1) den i Norge brugelige Maade at fodre

Ko'erne eller Hornqvæget med den hvide saakaldede Reens-
m°se, som undertiden bestrBes med lidet Salt, eller fugtes med
Saltlage , naar Koerne i Begyndelsen ikke ret vil æde den.

Køerne trives og malke meget godt efter saadan Mos, hvorfor

den og anbefales meget i Island, hvor Leiligheden tillod det.

""""
2) At blande Etøet med Heste-Gjcidsel, som dog alene er i

"^g i Guldbrandsdalen. Det ædes der med Begjærlighed af

•roerne, og Mælken faaer ikke mindste Afsmag efter denne
^6 de, og gives alene de Creaturjer deraf, som ikke malke mest.

3) at give Creaturerne, foruden Htfet, Lov og Kviste af

^sten alle voxende Træer. - 4) at give Hornqvæget torrede

avolde og Benene af Fisk , som det begjærligen æder. Og-

^

aa fødes Svinene med denne Kost, og -burde man altsaa paa

^
e Steder i Island, hvor Fiskerier ere, lægge sig efter disse
yr

> som i Husholdningen kunde være til stor Nytte, ligesom

naar Kartoflelavlingen blev mere almindelig i Island, disse-

leå!

1

^ Cne ^ isteden for Korn, at gjode Svinene med. Lige-

ste^
f^GS °^'^n °£ Hornqvæg med de ved de norske Ky-

i N
fa*^ende smaae og store Sild. — 5) er det brugeligt overalt

ge at give Koerne den saa kaldede Løug eller Scirpe, en

^
8
y?

Upi>e
' der koges paa Ho, Halm, Lov og deslige, hvoraf

Drik
m6^et ^gsaa giyes dem Enerloug, eller en-

ken
^°gt

'

Paa ^nebær?
som er meget sund og formerer Mæl-

fodffor

^rU^6n a^ ^egge ^sse Slags Ldug kunde bekvemmeligen

fodre

6S 1
*S*anc*

5 ligesom de ovrige forommeldte Maader at

^ re Hornqvaeget paa , hvorved Va, Deel flere Creaturer vilde

seenT
Cnd nu

'
da de alene f°dreS med H°* ~ 1 Hen"

Uld
6 at tilberede °g anvende Mælk, Sm6r, Ost, Faarenes

^ytti M-*

V '
5 da anf5res gsaa Meget, som vilde være meget

Norge
°rIsland

> naar det forstod Brugen deraf saa godt som
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1780. V, Agerdyrkningen.

6. Juli. Til de for Island mest passende Sædearter, hvis Modenhed

ligesaa let er der muelig som i mange af de norske haarde

Fjeldboygder, henregnes fornemmelig Bygget. Af Havre roses

den engelske mest nordenfjelds 5 den polske Havre er og meget

brugelig, især sondenijelds. Ved at anføre Behandlingsmaaden

dermed anpriser Vice-Laugmanden det norske Sædekorn fremfor

det danske, hvilket sidste ikke skal være saa tjenligt i Island.

VI. Havedyrkningen.

Kjbkkenhaver, eller rettere Kaal- og Roe-Haver, ere lidet

almindelige blandt Bondestanden i Norge. Hvorledes de med,

Fordeel kunne anlægges ilsland, derover meddeles en udforlig

Underretning, ligesom og Maaden, hvorledes- Kaalen og andre

Have-Væxter om Vinteren kan bevares. Iblandt de for Is-

land nyttige Væxter regnes Kaalrodder eller Kaalrabi, Hftr

(som i Norge kaldes Liin og giver meget af sig) ,
Hamp>

Næper (et Slags Roer), Kartofler, de smaae norske Graae-

Ærter, Kommen. Tobaksplantningen ansees ikke at være i Island

til nogen stor Nytte, og derfor ei at tilraåde for det Fbrste. —

•

Træopelskningen af Gran, Fyr og Birk, er i Norge ikke brugelig?

da Naturen selv frembringer disse Træer, tillige og meget van-

skelig i at udfore. Denne Plantning vil altsaa og være van-

skelig at indfore i Island, men derimod vilde det være lettere

at opelske Gran og Fyr af FrcJ, da de voxe næsten i alle

Slags Grunde, og al Slags Jord, og da der harer liden Kunst,

til at saae dem.,

Wil. KorntOrkningen,

som hidtil har været brugelig med det vilde Korn i Vestre-

Skaftefjelds Syssel i Island, ansees, formedelst den dermed 0"
gende Vidtløftighed og Arbeide, og de deraf saa ofte flydende

Ildebrande, for at være den sletteste. Den simpleste og mindre

kostbare Maade, hvorpaa dermed omgaaes i Norge, anfoW

han omstændeligen
, og onsker at den, som særdeles nyttig?

maatte indfores og bruges i Island.

VIII. Væven og Spinden.i Island.

I den Henseende foreslaaes, at Tugthuset i
Reykjavik

maatte sættes paa den Fod, at der blev gjort saadan en Ind-

retning som der er og ben* være i andre virkelige Tugt- og

Manufactur-Huse, da derved i en kort Tid vilde udbredes En-

deel hist og her i Landet, som i Tugthuset havde lært at

spinde, men fornemmelig at væve. Og saadan Indretning

formenes at have liden Vanskelighed, ja endog at kunne gjores
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uden betydelig, og maaskee uden nogen Udgift for den konge-
uge Kasse. Endvidere foreslaaes, til at gjdre de saa nodven-
cuge Spinderier og Væverier mere almindelige i Island, som ukost-

hare og dertil tjenlige Midler: 1) at paa Fabriken i Reykjavik

Tjenestefolkene kunde undervises i at væve paa udenlandske

Rævestole. — 2) at der blev udsat smaae Præmier for Tjeneste-

folk, der lagde sig efter at spinde og væve. — 3) at Skot-

Rokke bragtes i Brug i Island. — 4) at Indbyggerne for en

taalelig Priis "kunde faae deres vævede Tflier farvede ved Fa-
briken i Reykjavik. — Endelig ansees det og nødvendigt og
værdt at opmuntre til, at man i Island vilde lægge sig efter at

spinde Hor og Hamp. — Da Kammeret finder, at Thorarensen

svaledes paa hans Reise i Norge har anvendt al Opmærksom-
hed paa hvad der kunde tjene til Forbedringer i Island, og da
der, naar noget deraf skulde fuldfores, udkrævedes, at saadant

skeede under saadan en Mands Opsigt, som selv havde Ind-
S1gt i Sagen, samt da, i Særdeleshed paa Nordlandet i Island,

soni dog giver den bedste Leilighed dertil, Ingen saadan findes,

formenes, at Vice-Laugmanden , som en kyndig Mand, aller-

bedst kunde paatage sig, ei alene at undersoge, hvorvidt de
af ham til Islands Fremhjelp gjorte Forslag der maatte kunne

anvendes, men ogsaa ved at udstfge nogle dertil bekvemme
Steder for at begynde med, som og selv give Anviisning til

°8 bestyre Arbeidet,
4
paa det Andre derved kunde faae et des

sikkrere Exempel at folge. I den Henseende foreslaaes derfor:

At Vice-Laugmanden Stephen Thorarensen maatte overdrages

at undersoge, hvorvidt de af ham foreslagne Forbedringer i

Island, saavel i det Ovrige, som især i Hensigt til Engenes For-
bedring og Mosers Udtapning, maatte der kunne sættes i Værk,
samt ei alene at udsøge og foreslaae til Begyndelse nogle dertil

bekvemme Steder, men bg selv at give Anviisning til og be-
styre Arbeidet derved, om hvilket ham fra Kammeret nærmere
^structic-n kunde tillægges. — Vestindisk - Guineiske Rente-

°g General-Toldkammers islandske &c. Forestillinger og Re-
solutioner pro 1779-1781, 25, Nr. '30. — Om Thorarensens
eise i Norge, findes Efterretninger, samt Udtog af den ham

&lvue Instruction i Erichsens forberedelse" til Olavii Reise, S.
CLXXXVII_CXCIV.

Th

v
» ville allern. at dét til Vice-Laugmanden Stephen

orarensen skal overdrages, at undersoge, hvorvidt
e a f ham foreslagne Forbedringer i Island saavel i det

H80.

6. Juli.
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4780. Ovrige, som især i JFlensigt til Engenes Forbedring og

ITjulT'
Mosers Udtapning, maatte der kunne sættes i Værk, samt ei

alene at udsbge og foreslaae til Begyndelse nogle dertil

bekvemme Steder, men og selv at give Anviisning til og

bestyre Arbeidet derved, hvorimod Vi i 2 Aar ville allern.

tilstaae ham 100 Rd. aarlig af Vores Kasse, og skulde

det efter disse to Aars Forlob befindes, at han har

udrettet noget Nyttigt, kan han desuden vente sig en

Gratification, bestemt i Forhold til hans Flid, og den

derved tilveiebragte Nytte. Fredensborg Slot den 6.

Julii 4 780 *

_ w\ — " ~W *»
' • * -

* .* _ '- ' •

22. Juli. Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

fraværende Arvingers Arvelodder. Khavn 22 J uli

1780. — Den heri communicerede kongelige Resolution er

ikke bekjendtgjort i Island, men optages her i Henhold til

Resol. 7. Febr. 1780 og den der tilffaiede Bemærkning. — Canc.

Brevb. 1780, Nr. 1165, S. 791—792. Fogtm. VI. 2, 312.

P. M. Hans .kgl. Maj* er herfra allerund. bleven

refereret, hvad man udi Skrivelse af 20. Maji sidsti. har

forestillet det kgl. Rentekammer i Anledning af den

hertil communicerede kel. Resolution : at Fraværende

tilfaldne Arvelodder ei maa bevilges Medarvingerne

overdragne imod Caution, saalænge de ved Lovens 5.

B. 2. Cap. 11. Art. fastsatte 15 Aar endnu ei ere for*

lobne; ligesom og hvad velbemeldte Kammer herpaa

under 27. Maji næstefter har tilmeldet Gancelliet; °B

som det da har behaget allerhoistbem 10 Hans Maj' un~

der 5. hujus- saaledes al resolvere:

) Communiceret Landfoged Skuli Magnusson, Vicélaugma11

^
Stephan Thorarensen , Stiftamtmand Thodal og Amtmand

Stephensen ved Toldk. Skrivelser 31. Juli 1780. Isl.
Co~

pieb. Litr. T, Nr. 625, 627 og 628.

2
) Extract af Canc. Forestill. 28. Juni med vedtegnet konge •

Resolution 5. Juli: J Alt approberet", see Rotuli ove^

det Danske Cancellies allerund. Forestillinger til Konge

1780, Fol. 189—190.
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<(
at naar det er Bom, Forældre eller Sbskende

af den fraværende Arving, efter hvilken de ansoge

en den Fraværende tilfalden Arv udbetalt, imod Cau-

tion, maa saadant altid i slige Tilfælde bevilges, og

skal deslige Dispensationer fra Rentekammeret ud-

. færdiges":

s&a har man Dennem saadan kongel. Resolution herved
tøl fornoden Efterretning tjenstligst skullet communiceré

;

°g lader man tillige folge alle de, siden den igjennem

Kammeret faldne og hertil meddeelte kongel. Resolution

om Fraværendes Arvelodders Udbetaling hertil indkomne

Ansogninger, 12 Stykker i Tallet, paa det Vedkommende
derom fra Rentekammeret kan vorde meddeelt Resolu-

tion. Gancelliet den 22. Julii 1780.

Kongelig Resolution ang. Uddeling af Olavii 27. Juii.

tegnebog. Fredensborg den 27. Juli 1780. —
1 Forestilling 19. Juli melder Toldkammeret, at Secretair Ola-

^Us
3 som nylig var udnævnt til Tolder i Skagen, havde for-

tattet en Regnebog for Island, og tilbcid Oplaget, 1300 Expl.,

f°
r 2 Mk. uindb. eller 2 Mk. 4 Sk. heftet. Kammeret bemær-
er

5 at man f<3r ikke har haft nogen Regnebog paa Islandsk,

med Undtagelse af en Oversættelse af en liden engelsk An-
isning

til Regnekunsten, der dog ikke gaaer videre end til

4 Species i hele Tal og udgjor kun faa Blade hvorfor det
anbefaler at kjbbe Bogen til gratis Uddeling i Island. — Vest-

^disk-Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske &c.

,

bestillinger og Resolutioner pro 1779—1781, 25, Nr. 31 5 J.

nchsens „Forberedelse" til Olavii Reise, S. lxii-lxiii.

De 1300 Exemplarer, som ere trykte af den ved

^mer-Secretaire Olavius for Island forfattede Regne-

^ den her tilsigtede Ånviisning til Regnekunsten er trykt

bagved den islandske Oversættelse af Taxten af 10. April

1702, trykt paa Holum 1746, 9 Blade i 4*°
;
Anviisningen

optager de derefter fblgende 7 Blade, og har fblgende

Tltel: uLitib ågrip um' J>ær fj6rar Species 1 reiknings konst-

"J

m innréttuo f)ao næst hefir oroio.komizt eptir E.
Hatton reikningskonst eour Arithmetica".

'
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1780. bog, ville Vi allern. lade modtage, alle indheftede, imod

T^TTT at til bemeldte Vores Kammer -Secretaire udbetales 2
7. Juli.

Mk. 4 Sk. Dansk for hvert Stykke, og maa det til Vores

Finance-Collegii nærmere Forestilling overlades, af hvil-

ken Kasse Udbetalingen kan skee. — Disse Exemplarer

maa siden gratis uddeles i Island, hvortil Kammeret

ved Stiftamtmanden og Biskopperne kan fbie den for-

nodne Foranstaltning. Fredensborg Slot den 27. Julii

1780 \

August. General-Land-Oeconomie og Gommerce-Gollegii

Plakat, smg. Foranstaltninger og Præmier til Be-

fordring af Lærreds • Manufacturerne i Danmark.

Khavn 4. August 1780-. — udgivet oprindelig for

Danmark alene, og ikke publiceret i Island, men udvidet til

at gjelde ogsaa i de Tilfælde,, hvor det kunde komme der til

Anvendelse, ved kgl. Resol. 26. April 1784. Original -Aftryk

hos Hbpflher. Qvart-Forr. for 1780, S. 42-49. Schou VII,

^ 344—348.
* •

Plakat, angaaende nogle Foranstaltninger og tll-

staaede Præmier, i Hensigt til en , bedre Tilberedning

og Forarbeidelse af de til Lærreds -Manufacturerne f°r
"

nbdne raae Malerialier, for Kongeriget Danmark.

• Det kongelige General-Land-Oeconomie og Com-

merce-ColIegium G. V., at da dét efter en almindelig

anstillet Undersbgelse om Lærred-Fabrikationens Tilstand

i de kongelige Stater vel er blevet befundet, hvorledes

denne Green af Industrien vel i nogle Provindser, b e"

synderligen hvad de groveste Sorter, Lærreder angaaer '

er udbredet, men det dog derhos er bemærket, at samme

Deel af den nationale Flid og Arbeidsomhed endnu er

langt fra den Udvidelse og Fuldkommenheds Grad, som

') Resol. er communiceret Olavius og Finance-Collegiuni
ved

Toldk. Skrivelser 31. Juli 1780. Isl. Copieb. Litr. T, Nr.

624 og 626.

kgl. Resol. 26. April 1784.*



Comm. Coll. Plak. ang. Manufacturer. 555

den kan opnaae, skjondt disse Manufacturer, ved en ret 1780.

Udbredelse og Fuldkommengørelse, ere bedst skikkede 4. Augu&t.

tø at underholde den Fattige, formere Handelen, ogpaa

Agerdyrkningen selv at have en nyttig Indflydelse: saa

haver H. K. Maj 1 derved fundet sig allern. bevæget til

a * værdige disse Landets Fabrikker sin allerhbieste Op-

mærksomhed, og derhos allern. at bevilge Understøt-

telser til sammes Udbredelse og Opkomst. Og da

Lærreds-Manufacturernes Fremgang ufeilbarligen og for-

flemmeligen beroer paa Horrens ordentlige Tilberedning

°8 Sortering, samt et regelmæssigt Spind, men de der-

tø henhorende Kundskaber og Haandgreb enten aldeles

*kke, eller i det mindste ei almindeligen ere bekjendte,

Saa har det allern. behaget H. Maj* i. Henseende til de

raae Materialiers forste Behandling, indtil ogsaa en fa-

brikniæssig Vævningsmaade nærmere kan vorde indfort,

al ville lade gjore Begyndelse til at lægge en sikker

Grund for disse Manufacturers Opkomst, ved især at

tøstaae Understøttelse for dem, som vil indfore og lære

den fordeelagtigste Maade at hegle og sortere Horren

Paa
j samt Horrens Spind efter de saakaldede Talha-

sper. — Foruden at denne Heglemaade tjener til, at

^mdre Hor spildes og tabes, og mange pCt., formedelst

der
» mere Noiagtighed som folges, kan blive vundet,

Saa erholdes tillige den Nytte, at Spindingen bedre kan

'udrettes efter Horrens forskjellige Sortementer, uden
at det spundne Garn bliver enten for grovt eller for

tt\t. Hertil er ogsaa. Talhasper tjenlig, da samme er

Spindingens noiagtigste Maal, og fastsætter en Regel,

hvorefter Garnet, ligesom enhver anden Landels Pro-

^t, erholder en vis Priis, til at kunne med Tiden
Li. /

irv e falbuden paa Markeder efter en bestemt Værdie^

"

&0*a uden Moie lader sig fastsætte. — I denne Hensigt
°g formedelst foranførte Grunde har H. Maj* befalet,

°ffentligen at bekjendtgjore, at her i Hovedstaden er
anlagt en Hegleskole under en Heglemesters Bestyrelse,
S°m er bleven paalagt og forpligtet til, bestandigen at
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1780. have i det mindste et Antal af 12 Lærlinger, hvilke

4. August, han skal underholde paa sin egen Bekostning, saa længe

de staae i Læren, som til et bekvemt Subjeets fornodne

Duelighed og Oveise agtes at skulle vedvare i 3 Aars

Tid.
,
Ligeledes er Heglemesteren forbunden til at ud-

dele Spind til alle dem, som ville spinde, og enten kan

stille Sikkerhed, eller have godt Vidnesbyrd, samt at

undervise dem til at spinde den heglede Hor efter Tal-

hasper, eller til saa mange Strenge, som den ved Heg-

lingen er bleven bestemt til. Og paa det at Nytten af

dette Etablissement kan blive almindelig og udbredes

over hele Landet, ere folgende Poster tillige allernaad.

approberede og anordnede:

1) Alle de, som vil sende en Lærling fra de danske

Provindser til den etablerede Hegleskole, det maa være

Proprietairer eller Borgere i Kjbbstederne, som troe sig

i Stand til at kunne i Tiden etablere saadan Lærling,

haver at henvende sig til Gommerce-Gollegium, hvorfra

det skal blive dem, saasnart skee kan, tilkjendegivet,

om Antallet er complet, eller om endnu nogen ^Lærling

fra det District eller denKjobsted, hvorfra Ansøgningen

desangaaende er indkommen, kan blive antaget; dog

maa Intet være at indvende imod Lærlingens Duelighed,

Helbred og Kræfter. Saasnart Antallet derimod er fuldt,

staaer det Heglemesteren frit for, angaaende Lærlingen^

at indgaae en paa begge Sider vilkaarlig Contract. -ir

2) For enhver Hegler, som bliver tillært i denne Hegl e
~

skole, og siden af den, som har sendt ham til Skolen,

etableres i en Kjbbsted eller paa Landet, for at hegle

for Kjobstedens Indvaanere eller for Districtets eller

Godsets Bbnder, skal tilstaaes en Præmie af 20 Rdlr#

aarlig, udi" 15 paa hinanden folgende Aar, naar han

nemlig virkelig driver sin Profession, og i det mindste

haver igjen antaget til sig en Lærling, som han ligelede*

skal udlære.— 3) For Anhverving til den militaire Tjeneste

skal alle Lærlinger, saa længe de staae i Lære eller

Forbund ved Hegleskolen, være fritagne, ligesom Dug-
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magernes Svende og Drenge, ifolge Laugs-Artiklerne. — 1780.

Heglemesteren er ligeledes forbunden til at antage og August

Wlære alle de Spindere eller Spinderinder, som sendes

tjl Kjobenhavn for at læres i den dertil indrettede Spinde-

skole.

1) For 34 saadanne Spindere -er af H. kgl. Maj 1
til

Spinderne, som i Skolen vil lære Spindingen, og deels

^1 de Personer, hvilke have sendt Spinderne derhen,

for igjen at udbrede og lade Spinderiet læres paa Lan-

det, folgende Opmuntringer og Præmier tilstaaede:

a
) Alle Spindere eller Spinderinder, som fra Landet

sendes til den i Kjobenhavn indrettede Spindeskole,

skal tilstaaes noget Vist til deres Underholdning og til

Logis, foruden hvad de selv kan fortjene ved Spind,

som betales dem efter en antagen almindelig Priis; —
b) for det fastsatte Antal af Spindere, som etableres

paa Landet, for at udbrede og lære fra sig Spinderiet

efter Talhasper, skal aarligen til Underholdning tilstaaes

e^ Præmie af 20 Rd. udi 45 Aar, saafremt de imidler-

tid virkeligen med Underviisning udi Spinderiet ere be-

skæftigede; — c) for enhver Person, uden Hensigt til

Alderen, som af en saadan Spinder eller Spinderinde

er bleven
.
tillært, maa denne i 2 Aar for det fbrste,

siler længere (om det efter Udfaldet og Fblgerne kan
aStes tjenligt), imod tilbørlige Attester, nyde 3 Mk., og

Ngesaa meget maa tilstaaes den Forvalter, Forpagter
eHer Skolemester, som kan have befordret Underviis-

*"ngen i denne Maade at spinde paa. — 2) Naar det
e*W Sagens Beskaffenhed udfordres, saa kan ogsaa
endeel af det Værktoi og de Redskaber, som til Indu-

striens Udbredelse paa Landet udfordres, blive uden
fcfctaling overladt; og de Godseiere, som enten lade

Spindestuer indrette, eller ved andre Indretninger be-

fordre Spinderiet, kunde vente efter Omstændighederne
ei*dnu at nyde nærmere Understbttelse. — 3) Alle Pro-

Ptietairer eller Andre, som paa Landet, enten paa deres
egne Godser, eller paa andre Steder, vil etablere en
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1780. Spinderin.de, og desaarsag sender en Person til Spinde-

.4. August, skolen, haver derom at henvende sig til Collegium,

ligesom det ved Hegleriets Lærlinger er foreskrevet,

da dem, saasnart mueligt, skal blive tilkjendegivet, otfi

nogen Lærling fra det Amt eller det District, hvorfra

Ansogningen er indkommen, kan blive antagen, eller,

om allerede Antallet er complet af de 34 Spindere, for

hvilke Præmier og Opmuntringer af HL K.
v

Maj* allern.

ere udsatte. — 4) For , at domme om, naar en Person

skal ansees udlært, skal et vist Antal Strenge fastsættes,

som Spindere efter Talhasper skal lære at spinde, for-

uden at de tillige skulle lære at kjende og bestem one

Horrens forskjellige Sorlementer, samt hvor grovt eller

fiint enhver Sort taaler at udspindes. Naar en Lærling

har erholdt ,en saadan vis Kundskab og 'Færdighed,

meddeles ham en Attest fra Spindemesteren eller Spinde-

mesterinden, med en vedlagt Prove af Lærlingens Ar-

beide. — 5) Overalt hvor saadanne Spinderier paa

Landet etableres, og ingen Fattiges-Commissioner gives,

skal een eller flere Forstandere udnævnes, saafrerøl

Proprietairerne, eller de som anlægge Spinderiet, selv

ikke vil paatage sig saadanne Forstanderes Pligter. —
Disse Forstandere, hvortil de, som anlægge Spinderiet,

skal foreslaae Collegio en Geistlig eller anden Person

(ifald ingen Geistlig vil eller kan), have efter Embeds-

pligt og paa deres Samvittighed at underskrive Atte-

sterne til Præmiens Erholdelse, efter beviislig Ang 1
'

velse fra Spindemesteren, Spinderinden, eller i
deres

Sted fra Forvalteren eller Skolemesteren, Fabrikanten

eller anden Vedkommende og Berettiget. — 6) De Pro-

prietairer eller Personer, som anlægge Spinderier, skulle

selv bestemme, hvor mange Lærlinger aarligen. skulle

udlæres, og de skulle enten selv, eller de, som af deø

til Forstandere foreslaaes og antages, drage Omsorg

for, at det bestemte Antal af Lærlinger virkeligen til-

læres, samt engang aarligen indgive Beretning om hele
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Spinde -Anlæggets Beskaffenhed og Tilstand, enten til 4780.

Siftamtmanden eller til Collegiurn. — 7) Ligesom ellers
~^j^g^t

ingen Præmie for de etablerede Spindere kan venles

udbetalt uden saadanne behorige Beviisligheder og At-

tester, hvoraf kan sees, at H. K. Maj" allern. Hensigt

opfyldes, saa maa tillige Attesten angaaende Heglerne
,

fremlægges enten fra Spinderiernes Forstandere eller

andre vedkommende Personer, saa snart Præmier for-

langes. — Hvilket saaledes efter kgl. allerh. Befaling

bekjendtgjbres til alle Vedkommendes Efterretning, som

af forommeldte Etablissement til egen Nytte, eller pa-

triotisk Befordring af en almeennnyttig Industrie, vil

betjene sig. General- Land- Oeconomie og Gommerce-

Gollegium den 4. Augusti 1780.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, Novbr.

ang. Formildelse af Forviisningsstraffe til Mulkter.

Khavn 4. Novbr. 1780. — Publiceret i Udtog paaAl-

thinget 1781, ved Stiftamtm. Thodals Bekjendtgjbrelse, tiykt

1 Althingsb. s. A. Nr. vm, S. 17. - Canc. Brevb. for 1780,

Nr, 1746, S. 1167—1168.

P. M. Ved Promemoria af 15. Augusli h. a. har

Ur. Stiftbefalingsm. indberettet, at fra tvende ugifte

Qvindfolk af Bardestrands Syssel, Margretha Thordar-

datter og Gudrider Brandsdatter, ere til Dem indkomne
Ansbgninger om Befrielse for at rbmme Landsfjerdingen,

for fjerde Gang at have avlet uægte Bom, og forblive

1 Sysselet; da de havde alle 4 Bom levende, forsbrgede

hver sit det ene af dem, og tillagde de bvrige Klæder

^ ni., hvad de kunde miste, og Bbrnene, om de skulde
ro'mme, maatte blive Sognene til Byrde; derhos De
have meldet, at De, i Anledning af det til Dem under

^. Martii h. a. ergangne Beskript, som befrier dem,

som for Hoer skulle dommes at rbmme, fra saadan
Straf, imod at betale fra 2 til 40 Bd., m. vid., have,
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uagtet dette Tilfælde med dem, som fjerde Gang avle

uægte Bom, ikke udtrykkelig er nævnt i Reskriptet,

dog, ob paritatem rationis, tilskreven Sysselmanden, at

med disse Qvindespersoner kunde forholdes paa samme

Maade, som er befalet om dem, som for Hoer skulle

dømmes at romme. Thi skulle man tjenstlig have Hr.

Stiftbefalingsm. tilmeldet, at Deres herudi foiede For-

anstaltning er approberet, og kan det, efter Deres gjorte

Forslag, i Landsthingsbogen bekjendtgjbres, at i alle

de Tilfælde, i hvilke forhen er anordnet at romme Sys-

sel eller Landsfjerding, skal herefter forholdes efter

foranforte allern. Reskript, dog skal derunder ikke være

at forstaae anden Straf, som, foruden at romme Syssel

elier Landsfjerding, for samme Forseelser kunde være

paabudet. Gancelliet den 4. Novembr. 1780.

2. Dechr. Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Opmuntring til Skieloben. Khavn 2. Decbr.

1780. — Isl. Copieb. Litr> T, Nr. 654; Erichsens „For-

beredelse" til Olavii Reise, S. CLii.
v

Til Svar paa Hr. Stiftamtm.' Skrivelse hertil af

Augusti sidsti.
,
ang. den foiede Anstalt til at opmuntre

Skielbberiet i Island, have vi ikke skullet undlade at

melde, at Sysselmand Vigfus Jonsen i Norder Syssel

haver hertil i Skrivelse af 25. Septembr. sidsti. indbe-

rettet, at Assistent Buch haver underviist Een i at lobe

og viist Flere Maaden at lobe paa Skier, i hvilken An-

ledning vi have tilskrevet Sysselmanden, at han op-

muntrer Buch til fremdeles at fortfare dermed, da, naar

- Kammeret fik fuldstændig Underretning om, at Nogen

havde opnaaet saadan Færdighed i denne Konst, $
samme kunde give fornbielig Prove derpaa, og isser

lære den fra sig igjen, kunde Vedkommende gjore sig

forsikkrede om, at nyde de af EL K. M.' allern. tilsagde

Præmier. Vi paatvivle og ikke, at jo Hr. Stiftamtm-
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opmuntrer Sagen paa sin Side saavidt mueligt er. Hvad 1780.

angaaer tjenlig Materie til Skier., da haver Sysselman- 2. Decbr.

den ikke udladt sig med nogen Mangel derpaa, men
~

tvertimod indberettet, at Buch allerede havde lært Nogle
at forfærdige Skier af ny, men Birk af den Størrelse,

som kan tjene dertil, vil vel næppe falde der paa Ste-

det, hvorimod der falder adskillige Slags Drivelommer,

°8 deriblandt det saa kaldede giroi, som efter al For-

modning vil være noget af det Tjenligste til Skiers For-

færdigelse. Vestindisk- Guineiske Rente- og General-

Toldkammer den 2. Decembr. 1780 1
.

Toldkammer - Skrivelse til Sysselmand Jon i78i.

Heigason, ang. Tilhugning af Qværnstene m. m. ^ januar.

Khavn 6. Januar 1781. — Isl. Gopieb. Lit. T, Nr. 703.

Til Svar paa Hans Skrivelse hertil af 23. og 25.

Septbr. sidsti. [tjener] : at vi have corresponderet med
Handelen angaaende den af Ham i Aaret 1776 mod-
tegne Qværn, hvor Han derom kan forvente nærmere
Svar. Af de i 1779 til Uddeling i Island skjænkede

Qværnstene kunde, efter Forholdet af Directionens Stor-

l'else, ikke flere end 3 tilfalde Berefjord, hvorfor de

flere, der ere indforte, ikke kunde ansees at være
sKjænkede. Og da Han har indberettet, at 3 Bonder i

Hans Syssel har lagt dem efter at hugge Qværnstene
a ^ islandsk Steen, saa ville Han see saadant paa bedste

Maade opmuntret, da disse, naar Han indberetler og

^testerer hvilke de ere, som især have udmærket sig

dermed, samt hvad Enhver har udrettet, kunde efter

Omstændighederne vente at nyde derfore en passelig

^æmie herfra. — Ol at brygge selv er enhver af Ind-

byggerne tilladt, da Malt er just derfor blevet anseet

) s. D. Skrivelse til Sysselmanden i Norder Syssel, Vigfus

Jonsson, af lignende Indhold. Copieb. sst. Nr. 653.

i*. 36
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« 4781. som Handelsvare i Taxten. Vestindisk-Guineiske Rente-

TTT^^ og General-Toldkammer den 6. Januarii 1781.

e. januar. Toldkammer-Skrivelse til Sysselmand Thorlak

Isfjord, ang. Garnspindingens og Væveriets Fremme.

Khavn 6. Januar 1781.— Isll Copieb. Iiitr. T, Nr. 702.

•Til Svar paa Skrivelse hertil af 7. Oktobr. siåstl

meldes, at herfra kan ventes den Anstalt folet, at Ind-

byggerne i Hans Syssel bliver forsynet med nogle

Spinderokke til at iværksætte Garnspindingen, ligesom

og de danske Vævstoles lndforsel kan ventes opmuntret,

hvilket man troer vel at kunne skee der paa Stedet,

da det er Kammeret bekjendt, at Præsten Hr. Hognesen

til Holmum allerede har en saadan Vævstol, ved at faae

nogle andre gjorte derefter og bragte i Brug, hvilket

Slags Industrie Vedkommende og kunde efter Omstæn-

dighederne vente af Kammeret opmuntret ved passelige

Præmier. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Told-

kammer den 6. Januarii 1781.

10. Januar. Anordning ang. Levering afBfiger, Tegninger

m. v. til det kongelige Bibliothek. Christians-

borg 10. Januar 1781 K — Ikke publiceret i Island

Siell. Reg. 74, 411-413. |0riginal-Aftryk hos Htfpffner.
Qvart-

Forr. for 1781, S. S—6; Schou VIII, 22-25.

Fornyet Anordning for Bogtrykkere og dem, s°m

for sig udgive Porlraiter eller Tegninger stukne i
Kobber,

at aflevere visse Exemplarer deraf til det store konge-

lige Bibliotheque.

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V., at som

Vi med Mishag have erfaret, at Vores hoisalig Hr. Far-

faders Anordning af 25. April 1732, at samtlige Bog-

trykkere i Vores kgl. Residentzstad Kjobenhavn skul e

) Plak. 5. Februar 1783.
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hvert Fjerding-Aar uden Betaling aflevere til det store 4 78 1

.

kgl. Bibliotheque visse Exemplarer af Alt hvad de trykke, 10. Januar

ikke er, i den frem farne Tid, vedborligen efterlevet,

ligesom Vi og befinde denne Anordning at være altfor

indskrænket til, at Vores Bibliotheque derefter kan er-

holde Alt, hvad der udkommer i Vore Riger og Lande,

ei alene af Boger, men og af Kobberstykker, der ud-

gives for sig selv, hvilket Vi dog have anseet fornbdent,

for at der kunde, saavel til Rigernes Ziir, som og til

Videnskabernes og Konsternes Befordring, vorde lagt

Grund til en, saavidt timeligt, fuldstændig Samling, i

det mindste for den folgende Tid, af Alt, hvad der

henhorer til Vore Rigers og Landes Literature: — saa

have Vi allern. funden for godt at fornye forbemeldte An-

ordning, ligesom Vi endvidere herved anordne og befale,

at alle og enhver Bogtrykker i Vore Riger og Lande, saa-

vel i Europa som i de andre Verdens Parter, samt de,

d^r for sig selv udgive Portraiter eller Tegninger, stukne
1 Kobber, skal, fra indeværende Aars Begyndelse at

re§ne, til Vores store Bibliotheque uden Betaliim levere

uindbundne Exemplarer af Alt det, som i deres Bog-

trykkerier er blevet trykket, saavel som af hvad Por-

fraiter eller andre Tegninger, der udgives for sig selv
1 Kobber, hvad heller saadant af dem selv eller af Andre
61 bleven oplagt eller bekostet, hvorunder endog ére
at forstaae ugentlige Aviser og Inlelligenz - Blade , samt
Auctions- og andre Gatalogi over Boger og Kobberstyk-

{
samt Naturalie-, Mynte- og deslige Gabinetter, men

erimod ikke andre ' Gatalogi, Auctions-Placater eller
r)Hups- og Begravelses-Vers. Og paa det dette overalt

^aa meget sikkrere og ordentligere kan vorde sat i

ærk, er Vores allern. Villie og Befaling, at denne Af-

Jjering her i Staden skal skee ved hvert halve Aars

tr lr
8 tH V°reS Bib,iotheearius, hvilken saavel Bog-

stykk
°' Enhver

'
der for sig udSiver Kobber-

en t\

QV) meddeler, med det, som hver Gang leveres,

° belt Fortegnelse, hvoraf den Leverende faaer den

36*
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1781. ene Gjenpart tilbage med Bibliothecarii paategnede

Januar. Qvittering, den anden derimod beholder Bibliolhecarius

til Efterretning og Rigtighed for det saaledes Modtagne;

for de øvrige Bogtrykkerier, samt dem, som for sig

selv udgive Kobberstykker i Vort Kongerige Danmark,

besorges denne Aflevering ligeledes til hvert halve Aars

Udgang ved vedkommende Stiftamtmænds nærmeste

Foranstaltning, og Transporten besorges med den

..agende Post under Adresse: uTil det store kongelige

Bibiiotheque,,

,
og saavidt samme, efter de om Postvæ-

senet allerede gjorte eller herefter gjbrende Anordninger,

ikke maatte kunne skee frit, betales af Bibliothequets

Fond efter den ved Anordningerne fastsatte eller fast-

sættende Taxt. For Vort Kongerige Noige bliver be-

meldte Anordning ligeledes at foranstalte ved Stiftamt-

mændene, dog ikkun een Gang om Aaret fra Trundhjeiflj

Bergen og Christiansand, da Transporten besorges og

Fragten accorderes ved Skibsleilighed paa den bekvem'

meste Aarels Tid, men fra Christiania hvert halve A# r

med den, agende Post paa samme Maade, som for er
*

anordnet. For Vort Land Island skeer denne Foran'

staUning ligeledes ved Stiftamtmanden, men paa Vore

vestindiske Oer saavel som i Tranquebar ved Rege-

ringen paa hvert Sted een Gang om Aaret, og disse

Pakker hidfbres frit, som kongelige Sager, og den Ov-

righed, hvilken dette saaledes paa hvert Sled er over-

draget, gives herved Magt tii at holde samtlige Ved-

kommende til Alt det, som udfordres til denne Sags

bestandige og ordentlige Fremgang, være sig i *t ^° r'

skaffe bemeldte Ovrighed selv, til de i det Foregaaende

bestemte Afsendelsestider, en fuldkommen Rigtighed fol

hvad der i hver næslafvigte Termin hos dem er fore-

faldet af dette Slags, eller at besbrge de afsendende

Sager forsvarligen indpakkede og forsynede mea

anbefalede dobbelte Optegnelser til Bibliothequet, som

og tilstille dem hver Gang Beviis og Vished om, at A -

sendelsen virkelig er skeet, samt i
Forsømmelses- og
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Modtvilligheds- Tilfælde ei alene at lade hos Vedkom- 1781.

mende inddrive det, som da befindes at staae tilbage,

men og at paalægge dem en efter Omstændighederne

afpasset Penge-Mulkt, der tilfalder og efter Ovrighedens

Sigelse deles imellem de Betjente, som besorge Exe-

cutionen i disse Sager, hvilken ellers foranstaltes af

vedkommende Ovrighed uden noget foregaaende Lov-

maal, ligesom Vores Bibliothecarius, saavidt angaaerVores

Residenzstad Kjobenhavn, i lige Tilfælde haver at holde

s,g til Stadens Ovrighed om den fornbdne Assistence.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongel.

Kesidenzstad Kjobenhavn den 10. Januarii 1781.

.

**•-!-" '-4''.. \ "
V'- 1 r^SWr'fiZr •

Toldkammer - Circulaire til samtlige Syssel- 13. Januar,

tø*nd i Island, ang. Udlaan ved Handelen. Khavn
^3. Januar 1781. — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 726.

-

.

1 Anledning af de fra adskillige Steder i Island

,rHl!obne Klager: at nogle af Kjobmændene, endog \

Tilfælde af befrygtende Nod , skal have nægtet at ud-

fcahe Noget til dem, der stode i nogen Gjæld fra for-

n8e Aåringer., have vi corresponderet med den kgU
handske, linmarkske og færoeske Handels Direction,

°8 denne haver derpaa, i Skrivelse af 15. Decbr. f. A.

Wméldet Kammeret, at der ved Ordre til Kjobmændene
} 'sland bliver i Aar foiet den Anstalt, at Indbyggerne
1 Tilfalde af Hungersnbd bliver assisterede af Handelen

f
endskjbndt

til den maatte være noget skyldige, eller

°8 ikke tilfulde haver betalt deres forrige Aars Re-
sU*nce, som og. at Kjobmændene tillige bliver indskjær-

^el
>
at de [ikke] udlevere til Indvaanerne altfor mange

^(iværlige Varer, paa det disse ikke derved skal sæt-

ud af Stand til at betale de nbdvendige, eller for

e8ge Dele fordybe sig i Gjæld; men paa det denne
Anstalt, at Fodevarer eller andre Nødvendigheder i

Ungers eller dyre Tider saaledes udlaanes, endog til

s
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1781. dem, som kunde være Noget skyldige, ikke skal trækkes

^^^f til Misbrug: saa haver Hr. Sysselmanden aarlig, naar

Dyrtid befrygtes, at forskaffe vedkommende Kjbbmænd

Underretning om enhver Families Tilstand og Trang'

i

Sysselet, og til den Ende forfærdiger han, ofter ind-

henlede Lister fra Præsterne og Repslyrerne, en Liste

over Familie- og Folke-Antallet paa hver Gaard, saavel

som over de om Vinteren tabte oa befroldene Creature

af hvert Slags, og deraf meddeles Kjobmanden en Ge-

neral-Extract eller Tabelle, paa det han derefter kunde

i paakommende Tilfælde indrette Fbdevarenes Fordeling

efter Enhvers befindende Trang, ligesom han og siden

lader Tabellen bekræfte ved Thingsvidne paa næslkom-

mende Mandtals-Thinge, samt indlemmer Resultatet i

hans aarlige Indberetning til Kammeret om Sysselets

Tilstand. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Told-

kammer den 13. Januarii 4 781 ^

Januar. Toldkammer-Skrivelse iil Stiftamtmand Thodal,

ang. Almuens Pligt at vedligeholde Thinghuse.

Khavn 27. Januar 1781. — M. Copieb. Litr. T,

Nr. 737.

Til Efterretning og Svar paa den af Opsidderen

paa Sydri-Garde - Peter Petersen hertil indgivne og med

Hr. Stiftamlm." Erklæring forsynede Ansogning af 3 -

Jiilii 1779 om Frilagelse for at svare Skat, Gjeftold og

Tiende, imod altid at have i Beredskab et Huus til Rit-

tens Tjeneste, hvorover Sysselmand Arnorsen ligeledes

haver indsendt sin Forestilling af 4. Septbr. sidsti.,
vilde

Hr. Sliftamtm/ tilmelde Sysselmanden og Supplikanten,

at det efter de af Hr. Sliftamtm. anmeldte og af Sys-

') Ved Kammerets Skrivelser til Stiftamtmand Thodal og

Amtmand Stephensen, samt til begge Biskopper i Islanc >

meddeles dem Copier af ovenanførte Circulaire (BL Copie •

Litr. T, Nr. 718-720).

Syori-Garoar i Staoarsveit, Snæfellsnes Syssel.
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seltnanden end yderligere forklarede Omstændigheder: 1781.

M det nemlig ved For. af 29. Maji 1744 1 er befalet, at^TjIn^r
Thinghusene overalt i Landet skulle opbygges og ved-

ligeholdes paa Sognets Bekostning, hvoraf dog ingen-

lunde flyder nogen Fritagelse for Skat, Gjeflold og Tiende

f°r samme, ligesom det og er usædvanligt, at Opsid-

derne paa Thingholdsstederne eller Andre nyde saadan

Frihed, naar de ellers ere saa bemidlede, al de ifdlge

Loven bor svare bemeldte Slags Skatte, hvortil kommer,
at K" Formand paa Gaarden findes at have paa langt

anden Grund været frilaget derfor, og han vel ikke

kan tilslaaes denne Fritagelse, uden at Sysselmanden

skulde nyde en lige Godtgjbrelse i Forpagtnings-Afgiften,

hvilket vilde foraarsage Afgang for den kongelige Kasse,

som Thinghusets Opbyggelse og Vedligeholdelse dog er

aldeles uvedkommende. Kammeret finder allsaa saa

meget mindre Adgang til - at indlade sig med den af

^meldte P. omsbgle Frihed for Skat, Tiende og Gjef--

toH imod altid at holde i Beredskab et bekvemt Huus

Rettens Tjeneste, som det er at forvente, efter hvad

Sysselmanden haver meldet til os, at han vilde, efter

foregaaende Raadforsel og Overlæg med Hr. Stiftamtm.,

Mholde Bonderne i Garde Thingsogn at opbygge en

tingstue, at saadan Huus paa anden Maade, end ved
^en omsogte Fritagelse, kan bringes tilveie; hvilket og

Stiftamtm. behagelig vilde understøtte. Vestindisk-
Gu 'neiske Rente- og General - Toldkammer den 27.
Ja nuarii 1781.

'

Toldkammer-Skrivelse til Stiftamtmand ThodaJ, 17. Febr.

*J

n
g- Gufmies Hospitals Forstanderskab- Khavn

• Februar 1781. — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 746.

Da man her Intet finder at erindre ved den af
r

- Stiftamtm. ved Skrivelse af 2. -Oktbr. sidsti. hertil

') F<*. om Sabbath. Helligh. 29. Mai 1744' S 24.
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indsendte Licitations -Forretning over Gufunes' Hospital,

hvorefter sammes Forstanderskab er tilslaget Isaac .Ion-

sen for 39 Rd. Croner, saa ville Hr. Stiftamtm. behage-

lig foranstalte, at Gaarden Gufunes og Eidi, m. v., ifblge

Licitations -Conditionerne, ved en behorig Besigtelses-

Forretning vorde ham overleveret, samt tilholde ham

at istandsætte den ene af de til Gaarden Gufunes hen-

horende 4 Hjaleier, som endnu mangle, ligesom vi have

beordret Landfoged Magnusen aarlig at udbetale til

Forstanderen de 39 Rd. Croner, med videre hvis han

efter Licitations Conditionerne tilkommer, mod aarlig at
#

fremlægge ved Regnskaberne Hr. Stiftamtm." Attest, at

Forstanderskabet forsvarligen forestaaes og Conditionerne

efterkommes. Vestindisk Guineiske Rente- og General-

Toldkammer den 17. Februarii 1781 *.

26. Febr. piakat ang. eventuel Godtgjfirelse for algierske

So-Passer. Christiansborg 26. Februar 1781".—
Ikke publiceret i Island, men optaget i Henhold til For. 1 . Mai

1747. Emaneret igjennem. General-Land-Oeconomie og Com-

merce-Collegium. Original-Aftryk hos Hopffher. Qvart-Forr.

for 1781, S. 15—17 (Tydsk, S. 18—19); Schou VIII, 30-31.

Plakat angaaende de algierske Sopassers Godt-

gjbrelse, naar Skibe, som dermed ere forsynede, ikke

have passere! Cap Finisterræ.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V.: Da Os

af Vores General-Land-Oeconomie og Commerce-Collegio

allerund. er bleven foredraget, hvorledes mange af

Vore kjære og troe Undersaalters Skibe maae af Mangel

paa algierske Passe frasige sig tilbudne fordeelagtige

Fragter til den middellandske Sbe, fordi Skibsrederne,

ved Skibenes Udsendelse til engelske eller franske

s. D. Skrivelse til Landfogden af lignende Indhold. W*

Copieb. sst. Nr. 747.

tlak. 21. Januar 1782 og 14. April 1783.
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Havne, uden foregaaende vis Forsikkring om nogen 1781.

Fragt paa den middellandske Sbe, vægre sig for at 26. Febr.

tage noget algiersk Pas, formedelst Omkostningernes

Skyld: saa have Vi, for at tilvende Vore Undersaatter

alle muelige Lettelser i Handelen og Skibsfarten, allern.

funden for godt at anordne og fastsætte, at' Alle og

Enhver af Vore Undersaatter, som i Vore Riger og Lande

cre bosatte, og som, under Iagttagelse af alle forhen

foreskrevne Betingelser og Formaliteter, indgive Begje-

r| ng, paa behbrig stemplet Papir, om algierske Sopasser

til den middellandske Sbe, maae erholde samme, imod

den fasisatte Betaling af to og halvtredsindstjuge Rigs-

daler for ethvert Pas; men at .de Skibsredere, som

siden ei finde nogen Leilighed til det erholdte Passes

Brug, maae igjen tilbagelevere Passet, og faae af Vores

General-Land-Oeconomie og Comnierce-Collegio Erstat-

nmg for halvtredsindstjuge Rigsdaler, som er Passets

egenllige Værdie. Udi saadan Henseende ville Vi

allern., at Cap Finisterræ bliver den bestemte Holde,

fra hvilken de algierske Passers Brug skulde regnes;

saa at for de Skibe, som med bebbrige Documenter

kan bevise, at de alene ere indlbbne i Havnene paa

denne Side Cap Finisterræ , uden at have seilet til

n°gen Havn paa bilri Side af bemeldte Cap, skal blive
i

godtgjort ved Passernes Tilbagelevering halvtredsinds-

tjuge Rigsdaler for ethvert saadan tilbageleveret ubrugt

Pas. Paa hiin Side af dette Forbjerg skal et Pas, naar

°t dermed forsynet Skib finder Leilighed til Cabotage
1 fremmede Havne, være gyldig udi tvende Aar, og

maa forst efter sammes Forlob mod halvtredsindstjuge

Rigsdalers Erlæggelse vorde fornyet af Consulen paa

det Sted, hvor Skipperen paa den Tid befinder sig.

Efter Tilbagekomsten af et med saadaht Pas forsynet

Skib"
i Vore Riger og Lande, skal det have sit Forbli-

nde ved Anordningen af 1. Maji 1747, saaledes, at

Passet i de fbrste 8 Dage efter Skibets Ankomst vorder

"I Stedets Ovrighed afleveret, til videre. Forsendelse til
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1781. Vores General-Land-Oeconomie og Commerce-Collegium.

^T^CTTT Hvorefter Vedkommende sig allerund. have at rette og
26. Febr. . ° °

forholde. Givet paa Vort Slot Christiansborg den 26.

Februarii 1781:

28. Febr. Reskript til Landsdommerne i Danmark, ang.

Betaling for Doms-Akter ved Overretterne. Chri-

stiansborg 28. Februar 1781. — Dette Reskript er

ikke afgaaet til Island, og ikke til Norge. — Siell. Tegn. LXL,

516b—517$ Fogtm. VI. 2, 376-377. — Ligelydende Reskript

mut. mut. er under s. D. emaneret til samtlige Stiftbefalings-

mænd i Danmark, „saavidt de Kjobsteder angaaer som have

Landsthings-Ret", samt til Laugthinget paa Færderne.

24. Marts. Toldkammer - Circnlaire til Sysselmændene i

Island, ang. aarlige Indberetninger om Have-

dyrknings-Forsog. Khavn 24. Marts 1781. —
Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 778. — Uddrag.

Da der fra adskillige Steder i Island i afvigte Aar ere ind-

lobne Besværinger over de i Handelen havende Frbsorters

Brugbarhed, saa haver Kammeret til fri Uddeling

indkjbbt et vist Qvantum af de bedste Slags Havefrb-

Sorter, som her kunne haves, hvoraf vi allsaa herved

tilsender Hr. Sysselm.: */» Pd. lange Roer, som kunne

staae i Jorden Vinteren over; V4 Pd. store Sommer-Roer;

V2 Pd. Kaalrabi under Jorden; xh Pd. ordinair grbn Krus-

kaal; ¥2 Pd: kortstokket brun Kruskaal, som kan staae 1

Haugen Vinteren over; Ha Pd.Vursing eller grbn Savoikaal,

som i Dannemark kan udholde den strængeste Vinter i fr!

Luft, og giver hele Vinteren og Foraaret en meget be-

hagelig Fode; 1 Skjeppe hvide Kastanie -Kartofler.

Af disse Frbsorter vilde Hr. Sysselm. forsyne de af

Indbyggerne udi deres Syssel, som De maalte finde at

gjbre nogen nyttig Brug deraf, til Udsæd, og derefter

iblandt de aarlig givende Efterretninger om Sysselets

oeconomiske Tilstand indberette Udfaldet af de Forsbg,
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som enten De selv eller Sysselets Indbyggere maatte 1781.

derved have gjort. Vestindisk - Guineiske Rente- og

General -Toldkammer den 24. Marts 1781 \
24. Marts.

Kongelig Resolution ang. Opsendelse til Is- 26. Marts,

knd af Redskaber til Hval- og Brygdefangst.

Christiansborg 26, Marts 1781. — i Forestill. 17.

Marts bemærker Toldkammeret, at Sysselmand Jon Amorsson
1 Isatjords Syssel havde indberettet 1778, at ui de 5 Aar han
havde været der i Sysselet, havde Hvalfiske indfundet sig der
yed Næsset og langt inde i Isefjorden i forskjellig Mængde
°g til forskjellige Tider", og at nogle Bonder i Arnarfjorden

°g Hrapsbre (Rafnseyri) Sogn harpunerede disse Fiske, men
andre Steder var denne Kunst næsten gaaet af Brug formedelst

Mangel paa Kundskab. Kammeret lod derfor Vedkommende
tilkjendegive , at de kunde vente Præmier for denne Drift. —
JSfter at dette var tilkjendegivet Sysselmændene i Bardastr. og
Isafj. Syssel og publiceret i Althingsbogen, indkom fra Syssel-

mand Scheving en Begjering om, at Bonden Eyolv Jonsen,

<cder syntes ret at være oplagt til Hvalfiskefangsten", maatte

«gratis overlades Liner og Harpuner med andet tjenligt Red-
skab til denne Fangst" ; Stiftamtmanden bemærkede, at disse

Liner m. v. skulde være af de mindste,
tt
da Bbnderne i de

Nævnte Sysseler ikkun skal sbge de unge Hvale", og meente,

at Præmien skulde bestaae i Værdien af Redskaberne
,

og

Sysselmændene indberette om de brugtes flittig. Stiftamtm.

meldte og, at 2 Mænd af Rangarvalla Syssel havde anholdt

°m at faae „gratis sammeslags Redskab til at fange Beenhaa-
kalle eller de saa kaldede Brygde med", hvortil han meente

4

at Redskaberne kunde være mindre svære end til hiin Fangst.

Dette Circulaire er afgaaet til Sysselmændene i begge

Dele af Mule Syssel, Norder-
,

.Oefjords-, Skagafjords-,

Barbastrands-, Dala-, Rangarvalla- og Vester-Skaptafells-

Syssel; tillige er Stiftamtmand Thodal ved Skriv. s. D.

(Copieb. sst. Nr. 779)' tilsendt et tredobbelt Qvantum Fro-

og 7 Skper Kartoner til Uddeling i Arnes, Guldbringe,

- Kjosar og Borgarfj. Sysseler. — Skriv, herom tilHandels-

Directionen s. D. (Copieb. sst. Nr. 780).
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1781. — Den gronlandske 'Handels Direction sendte paa Anmodning

26. Marts. „Specification paa, hvormange Harpuner, Lentzere, Forgjæn-

gere og Liner der udfordres til en Chaloupe til Hvalfangst"

samt hvad enhver Sort koster, efter de Priser Direktionen selv

betalte ; den bemærkede ogsaa, at til Brygdefangsten behove-

des ikke saa meget som til Hvalfangsten i Henseende til Liner

og flere Instrumenter , og at disse kunne faaes til Handelens

egne Priser, der angaves omtrentlig til Hvalfangst-Redskaberne

132 Rd., og Brygdefangst- Redskaberne 8 Rd. — Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammers islandske &c. Fore-

stillinger og Resolutioner pro 1779- 1781, 25, Nr. 3 (for 1781).

Vi tillade allern., at et Sæt af de til Hvalfiske-

fangsten, og et andet af de til Brygdefangsten beho-

vende Redskaber maae, efter indbemeldte fra den

gronlandske Handel givne Specification, anskaffes, og

af Meelbbdernes Renter betales, samt dernæst til Island

oversendes for at gives til tvende Fiskeselskaber, det

ene til Hvalfiskefangsten, det andet til Brygdefangsten;

og authorisere Vi tillige hermed Kammeret til: a) at

lade Redskaberne til Hvalfiskefangsten ved Sysselmændene

i Isefjords og Bardestrands Sysselér udgive til et saa-

. dant Selskab af det ene eller begge Sysseler, som de

niaatle finde at kunne blive enia oa bekvemt til deraf at

gjoro Brug under en vis Formand, om hvem de maattc

blive enige, og som formodentlig kunde være den fore-

slagne Eyolf Jonsen, samt — b) til ligeledes efter be-

• findende Omstændigheder at lade Redskaberne til Brygde-

Fangsten udsende til Orebakks Havn og adressere til

Stiftamtmanden, for af ham at gives til et Selskab, om-

trent af samme Beskaffenhed, enten i Bangervalle Sys-

') Denne Specification opgav Udrustningen til en Hvalfanger-

Slup til: 7 Harpuner med Stokke/ 6 Lentzere; 7 Hval-

fangerliner 5 % Trosse med Forgænger; 2 Pressenninger

over Linerne; 1 dito over Forgjængerne. Der antoges og-

saa at behoves 4—5 Baade , hver med 6—7 Mands Be-

sætning (Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 814).
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Se l
1

eller hvor bedst maatte befindes. Christiansborg 1781.

Slot den 26. Martii 1781-.
26^MaTts

Toldkammer-Skrivelse til Sysselmand David 7 -
ap^-

Scheving i Bardastrands Syssel
,

ang. Valke-

eller Stampemolie. Khavn 7. April 1781. —
hl. Copieb. Litr. T, Nr. 817.

Da vi nu have ladet forfærdige den af Hr. Syssel-

manden i afvigte Aar begjerte Model til en Valke- eller

Stampemolie, saa tilsendes Ham samme herved, tillige

med Underretning om dens Indretning og dens Brug,

saavel efter Vandfaldets forskjellige Hoide, som Toiets

ulige Længde, Tykkelse og Brede, som skal valkes paa

een Gang, og ville Hr. Sysselmanden til næste Host

indberette til Kammeret, hvorvidt han kan vente at der

&f bemte Model kan blive gjort nogen Brug til en Stampe-

mølles Opfdrelse derefter, og om nogle af Indbyggerne

ttiaatte ville findes villige at bekoste samme, til fælles

Nytte og Brug. Vestindisk-Guineiske Rente- og General-

Toldkammer den 7. Aprilis 1781.
#

Toldkammer - Skrivelse til Sysselmændene i 7 April.

Oefjords- og Norder - Sysseler, ang Handels-

Distrikternes Forandring. Khavn 7. April 1781.

Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 818-819.

I Anledning af den fra Fnjoskadals Indbyggere

hertil indkomne Ansogning, om Tilladelse fremdeles at

So8e Handelen paa Oefjord istedetfor paa Husevig, ér

det saaledes imellem Kammeret og den kongelige Han-

) kgl. Resol. 19. April 1784.

) meddeelt Sysselmændene i Bardastrands og Isafjords Sys-*

seler, samt Stiftamtmand Thodal og Handels-Directionen

. Ved Toldk. Skrivelser 31. Marts 1781 (Isl Copieb. Litr.

T, Nr. 812—815.
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4781. dels Direction bleven afhandlet: at de 3 Sogne af

^^tp Fnjoskedalen
,
nemlig Hals, Illugestader og Draflestade

efterdags henlægges til Oefjords Distrikt, og derimod

at de tvende Sogne Thaunglebakke og Svalbard i Thi-

slilfjorden henlægges til Husevigs Handelssted, hvorom

4 vedkommende Kjobmænd bliver fra Handelen meddeelt

Efterretning. . Denne Forandring tilkjendegives Hr. Sys-

selmanden herved, paa det Han derom kan gjbre den

fornbdne Foranstaltning hos Indvaanerne, og derefter

indrette Restance-Examinationen, saaledes, at enhver

Kjbbmand deraf kan legitimere hvad Restancer Ind-

byggerne paa hans Havn have paadraget sig, for der-

efter i Bogerne at kunne holde Rigtighed, samt ved

Regnskabets Aflæggelse have vedbbrlig Beviis derfor.

Vestindisk - Guineiske Rente- og General- Toldkammer

den 7. Aprilis 1781.

r ..• * ' i 1 I J 1 I J*^ Æ-i I f • " # I • ». '

9. Aprii. Kongelig Resolution ang, Regler for Mandtals-

fiskens Ydelse i Snæfellsnes Syssel. Christians-

borg 9. April 1781. — I Forestilling. 81. Marts be-

retter Toldkammeret, at Sysselm. Jon Arnorsson i Snæfjeldsnes

Syssel havde andraget, at det ved flere Laugthingsdomme, af-

sagte i det 16., 17. og 18. Seculum, var bestemt:
4t
at enhver Fisker,

som fra Oplandet' og fremmede Sysseler opholder sig paa Fi-

f skerie under Sneefjeldsnes Syssel, skal betale Mandtalsfiske,

d. e. 2—3 Fiske Spec. pro persona, til Stedets Sysselmand,

men i Modtvilligheds - Tilfælde 4 Fiske in natura, hver Fisk

vægtig 2 Pd. , som udpantes af Skibsfolkenes Lotter -Fiske

fBrend de ft5res fra Fiskeværene". Paa denneMaade havde Afgiften

været ydet i mange Aar, kun at mange havde viist sig mod-

villige eller endog nægtet Erlæggelsen, eller og tilbudt forskj el-

lige andre -Losc5re. Derimod blev denne Ydelse i Guldbringe

Syssel betalt uden Vægring og hævet for Kongens Regiung.

Dette havde forrige Sysselmand Jon Amason i Aaret 1761

andraget for daværende Amtmand Magnus Gislason, og faaet

de under 1—5 i Resolutionen anførte Bestemmelser; Amtman-

dens Resolution var stadfæstet af Stiftamtmand Thodal under

4. October 1774. — Imidlertid havde afg. Sysselmand Arnesen

CJon Amason) og Fuldmægtig Isfjord i Arnesens 4 sidste Leveaar
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Morsomt at kræve Mandtalsfiskene der i Sysselet, „hvorudover

fremmede Fiskere skulle være blevne opsætsige, saa at de

deels nægte at betale og deels forstikke eller bortfore deres

Fiskevarer, naar de formode en forestaaende Udpantning";

Stiftamtm. Thodals Resol. 26. Juni 1776 kunde ikke raade

Bod herpaa, og derfor bad Sysselmanden om en hbiere Reso-
lution

, samt at derhos fastsættes : Hat Afgiften skulde betales

Hied 3 Fiske in natura for hver Person, og hver Fisk vægtig

2Pd.", samt at Inddrivelse maatte skee hos hver Bonde for de

Fiskebaade der gaae i hans Omraade, saaledes : at han giver ved

Værtidens Slutning til Sysselmanden en Fortegnelse over de Fiske-

haade, som ~paa hans Gaard have gaaet til Soes,
tt
hveni der-

paa har været Formand og Fiskere, samt hvor enhver af dennem

hjemme horer, og derpaa aflægger Regnskab paa hvert Aars

Mandtalsthing ,\ — Da dette Forslag ikke stemmede med Resol.

29. Juli L A. udbad Kammeret sig Stiftamtm. Thodals Betænkning

5

han meldte deri, at Oprindelsen til denne Ydelse var:
<t
at da

Rettergangen i de ældre Tider holdtes uden Betaling, ligesom

°g tildeels nu paa de sædvanlige Thing, have de, som havde

1 Forlening Guldbringe og Sneefjeldsnes Sysseler, hvor de fleste

af fremmede Fiskere sogte
,
begyndt dermed som enslags Be-

taling for -den Rettens- Pleie , livilken de ikke troede at skylde

disse saakaldte Fremmede, hvornæst Paalægget har vundet

Navn af en kongelig Rettighed hos Alle, undtagen de som
tjene hos kongelige Betjente og deres Enker, samt Laugrette-

uiændene og deres Enker". Tidspunktet for denne Ydelses

Oprindelse vidstes ikke, men Stiftamtm. troede den var op-

kommen i 16. Seculo, og sluttede af de mange Domme
Qerom, at den var erlagt med Modvillie ; han veed ikke, hvor-

ledes den i Guldbringe Syssel var sat op til 3 Fiske, men i

Sneefjeldsnes Syssel havde den stedse været kun 2 Fiske.

tÆfter Sagens Beskaffenhed og svage Begyndelse", meente

Stiftamtm. ikke at kunne tilraade, uat den der herefter skulde

sættes hoiere end efter Fisk, taget som en faststaaende Mftnt,

da den skal være som en Betaling for Rettens Pleie, hvilken,
s°m han melder, vel ikke maatte blive dyrere fordi at Fiskene
ere opsatte i Prisen". — Kammeret meente, at Sysselmændene

havde Ret til denne Afgift, da den var beregnet i deres For-

pagtning og bleven staaende Jordebogs-Rettighed, uagtet den
1 ^egyndelsen er stiftet ved blot Brug.

,
Kun vil Kammeret ikke

at den forhoies over det Sædvanlige, og da Amtmand Gislasons
^esol. 14. Mai 1761 stemmede med dette og de gamle Domme,

4781.

9. April.
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1781. indstilledes den til kgl. Approbation, med Tillæg af den 6.

9. April. Bestemmelse. — Vestindisk-Guineiske Rente- og General-Told-

kammers islandske , finmarkske &c. Forestillinger og Resolu-

tioner pro 1779-1781, 25, Nr. 5 (for 1781}. — Resolutionen

er communiceret Sysselmanden i Snæfellsnes Syssel Jon ' Ar-

norsson ved Toldk. Skriv. 14. April 1781 (Isl. Copieb. Litr.

T, Nr. 829) samt Stiftamtmand Thodal med Anmodning om
at lade den bekjendtgjcire i Laugthings - Acterne samme Aar

(Copieb. sst. Nr. 828)$ som Folge heraf er Resolutionen be-

kjendtgjort paa Althinget og trykt i Althingsb. 1781
?
Nr. VIII*

S. 16—17. *

Den af Amtmanden Magnus Gislesen under 14-

Maj i 1761 afgivne Resolution, angaaende Mandtalsfiskes

Erlæggelse til Sysselmanden i Snefjeldnæs Syssel af

fremmede Sysselers Fiskere, stadfæste Vi hermed allern.

i alle sine Punkter, saaledes:

1) At alle og enhver af de Fiskere fra fremmede

Sysseler, som sig udi Fiskeværene i Snefjeldnæs Syssel

om Værtiden opholde, skulle ligesom forhen svare den

kongelige Rettighed som kaldes Mandtals-Fiske, til Stedets

Sysselmand, som bemeldte kongelige Rettigheders For-

pagter; dog — 2) at for denne Afgift skal være, efter

gammel Vedtægt, fritagne alle kongelige Retjenles, Præ-

sters, Enkers og Laugrettemænds Tjenere. - 3) at En-

hver, som denne Udgift tilkommer at svare, skal pro

persona betale 2 Fiske udi de Sorter Vare, som hidtil

overalt have været brugelige. — 4) at ligesom meer-

bemeldte Mandtalsfiskes Betaling af Ingen bor nægtes,

saa skal den og ved Værtidens Ende udredes, og skulde

Nogen derimod vise sig veigerlig, da skal bemeldte tvende

Fiske inddrives med tvende Mænd ved prompte Execu-

tion af den Trodsiges Fiskelot. — 5) at ifald Nogen

oftere skulde lade sig finde i saadan Modvilligbed, skal

han paa ny udpantes, og betale den foraarsagede Ind-

drivelses Omkostning , eller og til Thinge for' slig Op-

sætsighed tiltales eller sbges. — Og ville Vi endvidere:

6) at hver Bonde i Sneefjeldnæs Syssel skal af de

Baade, der holdes til Sdes paa hans egen eller Leje-
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Grund, indsamle de Mandtalsfiske som Fiskerne til 1781.

Sysselmanden bor betale, samt aarlie ved Fisketidens tTT^tM
01 ° 9. April.
Slutning til Sysselmanden indgive en Fortegnelse paa

alle Fiskebaadene, som paa hans Grund have været til

So'es, hvem derpaa har været Formand, og Fiskere,

samt hvor enhver af dennem hjemme horer. Christians-

borg Slot den 9. April 1781.

Reglement for Saltværket paa Reykjanes. 10 April

Khavn 10. April 1781. — Efter en Ids Concept i det

islandske Departement, jevnf. Toldk. Skriv. 17. April (ne-

1) Til det bestandige Arbeide ved Saltyirkningen

paa Reykenæs er, efter Inspecteurens Forslag og Vidnes-

byrd, antaget trende duelige og flittige Karle, af hvilke

den første eller ældste i Tjenesten haver Opsigt med
d e andre yngre og mindre bevante, samt forestaaer

Værkets daglige Drift, og efter aflagde Troskabseed

stræber med yderste Flid og Aarvaagenhed til Punkt og

Prikke at efterkomme Inspecteurens ham tillagte Befa-

linger til Værkets Tarv og mueligste Fuldkommenhed;

samme fers le Saltkoger forer og, dog alene i Inspec-

teurens Fraværelse, Protocol over hvad der daglig for-

rettes, samt Regning og Rigtighed over hvad der ud-

grves og indtages ved Værket, hvorfor han nyder, for-

uden hans bvrige Lbn , 1 Rd Cour. for hver Galender-

tfiaaned Værket er i fuld Drift, og ellers til Kost og

Lbn hver Maaned, Vinter og Sommer, 4 Rd. Courant. —
^en anden faste Arbeider, i Tillid til at han og findes

duelig og paapasselig, nyder, efter aflagte Troskabseed,

'geledes 4 Rd. for hver Galendermaaned ialt til Kost

og Lfln. — Den tredie faste Arbeider nyder, fra den

Ti(l han som duelig dertil er anseet, hver Calender-

^aaned 3Va Rd. — For den Maaned saadan en Ar- 1

beider er forst paa Prbve, nyder han ikkuns 3 Rd.

1K B. 87
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4781. Courant Kost og Ltin. — 2) De tvende sidste faste

10. April. Arbeidere maa i alt, hvad dem tilsiges og Værket ved-

kommer, saavel som den fyrste, vise al muelig Aar-

vaagenhed og vedborlig Lydighed mod Værkels Inspec-

teur, som deres Foresatte. — Men skulde de, mod

Forventning, vise Modtvillighed i Ord eller Gjerning,

afkortes dem, efler lnspecteurens Sigende og Forseel-

sens Beskaffenhed, den forste Gang en Dags Lbn, anden

Gang dobbelt, og saa fremdeles. — Et Forbrydelsen

betydelig, forestilles den Skyldige til haardere Straf, hvilken

lnspectéurenforeslaaer og Stiftamtmanden bestemmer efter

Omstændighederne. — 3) 1 Tilfælde af Forandring maa

ingen af disse trende faste Arbeidere antages ved

Værket af Inspecteuren paa kortere Tid end et heelt

Aar, og naar de agter at give sig fra Værket, maa de

opsige Arbeidet for Inspecteuren 3 Maaneder forud.

—

4) For baade at have fornoden Opsigt med Værket,

saa og for at oppasse Ild og Lys, skal stedse een af

Saltvirkerne have Vagt om Natten, hvilket Vagthold kan

enten blive hele eller halve Natten, ligesom Inspec-

teuren maatte efter Omstændighederne finde bekvem-

mest, og Arbeiderne ellers imellem dem selv kan blive

enige. — 5) Arbeiderne eller Saltkogerne nyder deres

Lbn maanedlig i rede Penge, imod at enhver forskaffer

sig selv al Underholdning. — 6) Eftersom Værket behbver

Oppasning og Tilsyn, saavel Son- og andre Hellige- som

Orken-Dage, maa det ingen af Arbeiderne være tilladt,

efter eget Tykke, uden sin Foresaltes Tilladelse, at reise

fra samme i sine egne Ærender, hvorved Værket

kunde hindres i nogen Maade; dog maa Arbeidet

saaledes lempes om Lbverdagene, at en eller fl^re

af Arbeiderne skifteviis kan finde Leilighed til at

sbge Kirken om Sbndagene. — 7) I Protocollen ind-

fores ved Dag og Klokkeslet omtrent Sbvandets Géhalt,

og hvor ofte det kommes paa Panderne, hver for sig,

efter Husenes Nummer samt Veirligetø Beskaffenhed,

hvad Tid enhver gaaer i Soullen og hvor mange Timer
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hun gaaer i Salt tilfulde. ^ 8) Ligeledes fores til Pro- 1781..

tocollen hvor mange Skjepper torket Salt af hvert Værk 10. April,

efler Husenes Nummer bliver ud af Torkepanden maalte

og indbragte i Magazinet. — I Protocollen indfores og

hvad Dag og hvor meget Salt sælges, samt til hvem, og

de indkommende Penger samles og fores til indtægt i •

Regnskabet. — 9) Regnskabet for Indtægt og Udgift

ved Værket fores fra Nytaar til Nytaar, som indsendes

til det kongelige Vestindiske og Guineiske Rente- og

General-Toldkammer, og forfattes omtrent saaledes:

Paa Grund af Protocollens Fol. (N. N.)

virket saa meget Salt hver Gang
;

gjbr for hele Aaret den Qvanlitet . . Tder . . Skp.

og i Penger den Summa . . . . .• Rd. . . Sk.

derimod ved Værket solgt den Dag

saa stor Qvantitet for den satte

Priis, til den Summa Rd. . . Sk.

og efter Ordre afleveret til den eller

den Handel og Person saa stor

Qvantitet, som regnes til Penge . . Rd. . . Sk.

Ligeledes anfores hvad der er i Behold i Magazinet. —
^0) 1 dette Regnskab aflægges ligesaa til Kammeret

Rigtighed for de til Saltværkets aarlige Drift og Lonninger

anviste Penge og Udgift, at forstaae: Lonninger og ov-

ngé Udgifter til Værkets Drift og Vedligeholdelse. —
Over de Udgifter, som fremdeles kunde gjores og

fornodiges. til Indretningens Vedligeholdelse og videre

Istandsættelse ved flere Bygninger at opfbre og de for-

hen opsatte vedbbrlig at forbedre, aflægges Regnskab
aparte til det vestindisk-guineiske Rente- samt General-

toldkammer samme Efterhost for hvad dertil om Som-

meren er, efter Anviisning, optaget, medgaaet og ud-

givet; ligeledes indberettes tydelig og stykkeviis, hvad

forbedringer da ere gjorte til Værkets fuldkomnere

istandsættelse. Vestindisk-Guineiske Rente- samt General-

toldkammer den 10. April 1781.

37*
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/|781
- Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

^J^; Biskopperne Finnur Jonsson og Jon Teitsson,

ang. Skudsmaal og Reisepasser. Christiansborg

11. April 1781 \ — Publiceret paa Althinget 13. Juli

1781 og trykt i s. A. AJthingsbog Nr. yni. 1, S. 9—125 ti&e~

ledes publiceret i Synodalforsamlingen for Skalholt Stift 1781.'

— Norske Tegn. XLI, 642—643; Fogtm. VI. 2, 406—408;

P. Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 135-136. — Islandsk Over-

sætt. trykt^ i
<t
Inntak ur nokkrum J»eim nyjustu k6ngl. Forordn-

mgum" &c. Hrappsey 1785. 8. S. 4-9.

Christian den Syvende &c. V. S. R. T. Som det

er befunden, at den Uorden paa Vort Land Island skal

tage Overhaand, at Enhver, som han vil, reiser fra el

Syssel til et andet, underliden alene forsynet med

Præstens Attest, og underliden uden noget Skudsmaal,

hvorved saadanne, som staae i Restancer for alminde-

lige Retligheder og Roder, eller deslige, som og for

anden Gjeld, faae Leilighed at komme bort og unddrage

sig fra de Pligter og Forbindtligheder, dem paaligge,

uden at Stedets Sysselmand kan vide noget deraf: —
saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, li! saadan

Misbrug at forebygge, allern. ville have anordnet og

befalet, at ingen Præst maa meddele nogen Mands-

eller Qvindes- Person noget Skudsmaal, med mindre

Sysselmanden forst har givet Personen, under sin Haand

og Segl, Afsked, Pas og Tilladelse, at han maa flytte,'
i

hvorudi skal anfbres Aarsagen og Hensigten', hvorfore

han farer derfra, og derhos gjore 1 en skriftlig Begjæring

til Sognepræsten paa Stedet, at han vil meddele Per-

sonen sit Skudsmaal, hvilket Skudsmaal Præsten lige-

ledes under sin Haand og Segl skal skrive paa samme

Papiir strax. nedenfor, og saafremt nogen Præst skulde,

imod Formodning, udgive noget Skudsmaal uden Syssel-

mandens Forevidende, som meldt er, skal han derfore

Reskr. 10. Marts 1784
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betale 1 Rd. Straf til næste Hospital. — Naar saadanne 1781.

Fremmede til Sognene ankomme, skal i Overeenstem- H. April,

melse med Norske Lovs 3. Bogs 21. Cap. 8. Art. den,

som dem tager i Huus, strax give Præsten det tilkjende,

som deres Pas og Beviis, de medfore, skal læse, og

dem overhore, og om nogen Mistanke kunde være, da

haver Præsten det for. Sysselmanden at tilkjendegive,

eg tillige underrette Repstyrerne derom, og skal Præsterne

flittig antegne deres Navne og Fodested, som sig i deres

Sogne opholde, være sig de, som ere hos Nogen til

Huse, Tjenestekarle og Drenge, eller Lbsgængere, at

hos dem herom, naar behoves, kan haves fuldkommen

Efterretning. - Tager nogen Bonde eller Husmand

Fremmede fra andre Sysseler eller Sogner ind uden

Pas, og uden at angive det, saalecTes som oven er

anfort, skal han derfore bdde for hver Uge, ban holder

dem, */» Rd. Courant til .Sognets Fattige, samt anden

vilkaarlig Straf, som han kan dommes udi, om han dermed

længe fremturer, hvilke Boder exequeres uden videre

Lovmaal og Dom. Samme Straf skal og være, om de

indtage Betlere og Lbsgængere, med hvilket alt Rep-

styrerne tillige skal have noieste Indseénde. — Hvo

der understaaer sig. uden saadant Pas, som beskrevet

er, at komme nogensteds, for der at opholde sig, haver

Sysselmanden Magt at tage af det han forer med sig,

saa meget som han og Repstyrerne kan være betalte

med, for deres derved hafte Umage, og desforuden en

Kjendelse til Sognets Fattige, samt derpaa bortvise ham,

for at forsyne sig med Pas, om*han der vil forblive.

—

Har nogen Fremmed opholdet sig saa længe i et Sogn,

a
|< han paa Passet behbver og forlanger Præstens Skuds- " -

maal, for at reise derfra lgjen, maa Præsten ham det

ikke, under forbemeldte Straf, meddele, forend det

Steds Sysselmand fbrst har paategnet, hvor længe han

der har opholdt sig, og hvorfore han begiver sig anden-

steds hen, og om lian ikkun der har opholdt sig et

Fjerding- eller et halvt-Aar, skal han dog have Præstens,
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4781. og Sysselmandens Paategning. at paa ham intet hæfter.

r!~T^ — Farer nogen frem med Pas, som er et halvt Aar
11. April.

D

gammelt, uden imidlertid at være paategnet af det

Steds Sysselmand og Præst, han kommer fra, skal det

ansees som han intet Pas havde, 02; bor med ham da

derefter forfares. — Skulde det være Delinquenter og

Romningsmænd , som Nogen maatte huse og hæle,

straffes det ikke saa lemfældig, som her er foreskrevet,

men paa det skarpeste efter Loven; og da saavel Rep-

styrerne som Sysselmændene nu, i Anledning af denne-

Vores Befaling, noiere bor have Indseende med, hvilke

Slags Folk det er, som opholde sig i Repperne og Sys-
'

lerne: saa vil det regnes dem desmere til Last herefter,

om grove Forbrydere skulde finde Leilighed der at for-

blive og hæles. «— lovrigt ville Vi allern. , at Ingen,

som vil reise ud af Landet, maa dertil af vedkommende

Amtmand meddeles Pas, forend han forskaffer Beviis

og Skudsmaal, saaledes som foran er foreskrevet, fra

sin Sysselmand og Præst. — Derefter 1 eder allerund.

have at rette, og saavel Amtmanden som Præsteskabet,

samt alle andre Vedkommende, Sligt til Efterretning og

ndieste Efterlevelse at tilkjendegive, da Vi ellers for-

vente Eders allerund. Indberetning^ at I denne Vores

Ordre have bekommet. Refalendes &c. Christiansborg

den 14. Aprilis 1781.

11. April. Reskript til S-tiftbefalingsmand Thodal, ang-

visse Sagers Afgjojelse uden Appel. Christians-

borg 11. April 1781 \ — Publiceret paa Althinget

1781 og tiykt i Althingsbogen s. A. Nr. VIII. 2, S. 12—15.

Norske Tegn. XLI, 641—642; P. Péturss. Hist. Eccl. Island-

S. 136-1375 Fogtm. VI. 2, 408-409. - Trykt som Bilag IX

(feilagtig henfort til 11. April 1787) til den danske Udgave af

Forordn. 13. Juni 1787, S. 50-51. - Islandsk Oversættelse

For. 11. Juli 1800 § 10; jevnf. Canc. Skriv. 24. Marts

" ; ? 1840. -||fe)lv"^: -
'^ r^' : -ly
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.trykt i: uInntak ur nokkrum feim. nyjustu kongl. Forordn- 1781.
mgum" &c Hrappsey 1785. 8., S. 9—12; en anden som Bi- n. April,

tag IX
( ved Trykfeil xi

,
og ligeledes urigtig henfort til 11. —-v^*^

April 1787] ved den islandske Udgave af Forordn. 13. Juni

.1787, S. 110—111.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da du, i

Anledning af en fra nogle Sysselmænd paa Vort Land

Island indkommen Ansogning om, al de Sager, hvoraf

alene kunde folge en liden Penge-Mulkt, saa og de,

som ene sigte til at vedligeholde god Orden og Politie

der paa Landet, ei maatle appelleres, men paa en kort

Maade afgjores og prompte exequeres, hvorved adskil-

lige Uordener ville forebygges ,. haver udi indkommen

Skrivelse til Vores Danske Caneellie formeent, at til

dette Slags Sager kunde henfores:

1) ,alle Politie-Sager , som maatte kunne forsones
'$ø%fq

med noale Timers Hensættelse i Gabestokken, eller >

**

arbitraire Penge-Boder, som ikke overgaae 4 Mk. Danske.

-— 2) alle de Boder, som i Forordningerne om Husbesb-

gelser, af TI. Maji 1746, om et og andet i Ægteskabs-

Sager, af 3. Junii 1746, om Hustugt, ligesaa af 3. Junii

1746, ere dicterede, oraendskjondt de overstige 4 Mk.

Danske, ligesom og Boder for Sabbathens Overtrædelse.

— 3) Sager som angaae Kirkers, Præsters og Fattiges
Xfo/gVj

Tiende
?

Lysetold, Hbtold og Dagsværk, saa og Laug- '

^andslold, naar samme ikke i rette Tid blive erlagte.

4) Paa samme Maade, som i Forordningen af 13.

Maji 1776 om Forsbmmelse ved Gjærdesætningen er $U fifft?
anordnet, skulde og forholdes med Veienes Istandsæt-

telse, saavel i Henseende til det leiede Arbeide for

c ' e ri Forsbmmende, dets Betaling, som og den Mulkt,

Nedkommende for Forsbmmelsen kunde tilfindes, efter

Sysselmandens Kjendelse, at det uden videre Appel

e-xequeres
,

ligesaa aogaaende Bævelolden og Betaling

fo,> samme, naar den ikke efter den af Sysselmanden

gjorte Ligning i rette Ti.d paa Thinget erlægges. —
S) Forsbmmelse i Almuens Pligt-Arbeide, som de efter
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1781. Loven og Brug tilsiges at gjbre, naar stor Reparation

11. April, skal foretages ved Kirkebygninger, især de, hvis Ind-

komster ikke ere tilstrækkelige til deres Vedligeholdelse,

maatte og efter Sysselmandens Kjendelse uden Appel

afgjores. — 6) Sysselmandens Foranstaltninger og Or-

dres om de Vanfores Underholdning i Repperne inden

hans eget Syssel , naar de ikke have saa formuende

Slægtninge, som dem efter Loven kan underholde,

burde Repstyrerne uden Modsigelse og Appel holde sig

efterrettelig •; — 7) Den Ligning Sysselmanden gjbr

imellem formuende Slægtninge, i Forhold med deres

Formue og Slægtskabsgrad , i hans Syssel, til deres

vanfore Beslægtedes Underholdning, bor de rette sig

efter, og, om de efterlade at betale i rette Tid den

Andeel, de bor erlægge, efter at de ere paamindte* da

at taale Execution uden videre Proces og Uom. —
8) Ringe Aabod paa smaae Gaarde, indtil 2 Rd., ansees

og at burde uden Proces og Dom exequeres. — 9) Ud-

bygnings eller Udkastelses Domme for Gaardens ufor-

svarlige Beboelse eller Misbrug imod Loven og Bygsel-

brevel, efter forud gjorte Opsigelse i lovlig Tid, for-

menes og uden videre Appel at burde exequeres, dog

at de forst, for end Execution skete, forevises ved-

kommende Amtmand til Approbation; og endelig —
10) de Domme, hvorved Sysselmændene domme Lose-

mændene at gaae i Tjeneste, burde ikke appelleres,

og den i Dommen dicterle Straf eller Mulkt, hver Gang

den ikke efterleves, prompte exequeres: — saa give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi allern. have fundet for

godt, og ville have befalet, at alle foranfbrte Sager

skal, efter saadant dit gjorte Forslag, brevi manu og

uden Appel afgjores. Derefter du dig allerund. haver

at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning og

allerund. Efterlevelse at tilkjendegive, indberettende Os

') jevnf. Reglem. 8. Januar 1834.



Reskr. ang. Sagers Afgjorelse uden Appel. 585

iovrigt, at du denne Vores Ordre haver bekommet. 4781.

Befalendes &c. Christiansborg den 11. Aprilis 1781. ^—T^TD ^ 11. April.

Toldkammer-Skrivelse ti] Sysselmand Jon Ar- 17 - Apni.

florsson i Isa/jords Syssel, ang. Saltværket paa

Reykjanæs. Khavn den 17. April 1781. —
Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 830.

Til Svar paa Hr. Sysselmandens Skrivelse hertil

af 10. Augusti f. A. meldes herved: at vi have mod-

taget de der medfulgte Regnskabs-Sager til videre Be-

handling ved Kammeret, om hvis Udfald Han i sin Tid

kan vente Efterretning. Angaaende den indtrufne og

af Ham indberettede Ildebrand paa Reykenæs Saltværk,

da, som Han derom ikkun haver indgivet en simpel

Indberetning, vilde Han forskaffe tilvejebragt og her til

Kammeret det fbrste skee kan indsendt en ordenllig

Judicial - Forretning derover, samt den Skade baade

Værket og tlan selv derved maatte have taget, med
alle sine Omstændigheder, da samme i adskillige Hen-

seender her behoves, til fornoden Riglighed for den

Post. — Imidlertid haver man foranstaltet en ny autho-

riseret og igjennemdraget Gradeer-Protocol og Regle-

ment for Værket, som begge folge hermed, hvorefter

man ikke paatvivler, at Han jo aarlig for Fremtiden

indsender den forhen anordnede Gradeer-Relation, lige-

som* og man er villig til, i Steden for de afbrændte, at

forsyne ham med Afskrifter af de til Hans Efterretning

uomgjængelig behbvende Documenter, som her maatte

haves, naar Han opgiver samme. Saavel af de til

Værket i bemeldte Hans Skrivelse requirerte, som de

fra forrige Aar formedelst Mangel paa Skibsrum over-

lagte Materialier, foranstaltes folgende nu med Isefjords-

Skibet afsendte, nemlig: 2000 Mursteen, 120 Tder Kalk,

400 Stkr. vestervigske Bræder, 10 Tder Meelkalk, 30

Stkr. Saltkurve, 6 Huulskuffer, 4 Tjærekoste, 2 Blik-

lamper, tillige med den forlangte Mursvend Ole Michel-
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17. April.
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1781. sen fra Walloe Saltværk; og vilde Hr. Sysselmanden ei

alene forskaffe bem te Mursvend den til Arbeidets Fort-

sættelse fornodne Folkehjelp
,
paa det Ophold ei skal

skee, til nogen undværlig Udgift for H, Maj" Kasse, men

og nbie og paa bestræbeligste Maade see Værkets ov-

rige Arbeidere tilholdte, at omgaaes ham saaledes, at

ham ikke skal gives nogen billig Aarsag til Besværing

i den Henseende. — At opfore, efter Hr. Sysselmandens

Begjæring, et nyt Vaaningshuus til Ham, agtes for kost-

bart, hvorimod man ei vil være utilbbielig til at bringe

det derhen, at Han kan faae en Tilbygning af et Par

Værelser til Arbeidernes Vaaninu, hvorlil Handelens

Tommer tildeels kunde tages.— Det Han har propo-

neret om Vagtholdet ved Værket linder Kammerets

Approbation", og er indfort i det Ham nu tilsendende

nye Regiemente for Værket, ligesom at den allérede

anlagte Vei til Saltels lettere Nedbringelse til Stranden,

da der haves Attest om dens Fornbdenhed, fuldkom-

men istandsættes, dog at Han paaseer, at samme kan

bestrides for den tilbudne Sum, nemlig 8 å 10 Rd. —
Blive de nye Kogehuse i Aar opsatte, sorger Han for,

at der i hvert kunde appliceres de fleste Kander som

mueligt, dog af fornoden Storrelse, for desto mere at

spare paa Bygningen, og da requirerer Han ad Aare

saa mange Blypander, som Han kan anvende, med

nbiagtig Opgivelse af deres Dimensioner. — Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammer den 17. Aprilis

18. April. Reskript til StiTtbefølingsniand Thodal, ang.

Observators Lon og Observatoriums Opforelse

paa Lambhus. Christiansborg 18. April 1781«

— Norske Tegn. XLI, 646- 647. Rubr. hos Fogtm. VI. 2,

409.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T, Af din
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tø Vores Danske Caneellie under 3. Octobris a. p. i 781.

afladte Skrivelse have Vi med allern. Velbehag ladet 18. April.

Os allerund. referere, at du i afvigte, Aar har faaet den
M Observator paa Vort Land Island skjænkede Gaard

Lambhuus saaledes indrettet, at Huset er færdigt og

bestaaer af en Stue, Kammer, Forstue, Kjbkken og Loft,

saa og faaet Myrene udgravede og Marken indhegnet,

men at dertil, saml 5 Qvartaler af Astronomi Lbn, alle-

rede er medgaaet de 223 Rd., som du havde i Behold

°g henved 150 Rd. mere, samt at, om der endnu skal

bygges et Observatorium, kan samme ikke opfbres for

ringere end 150 Rd. og maaskee mere, siden det Taarn,

som med Tiden bliver paa Bessestad Kirke, vil blive

for langt bortliggende og ubekvemt for Observator,

naar jevnlige Observationer skulle forefalde,' saa ofte at

gaae derimellem, i hvilken Anledning og da Forbedrin-

gen paa Gaapden Lambhuus, om den skal bringes i

fuldkommen nyttig Stand*, med Steengjærder paa alle

Sider, samt Myres Oparbeidning til Græsvæxt, vil ud-

fordre store Bekostninger, som overgaae Observatoris

Kræfter, du haver foreslaaet: om den Bbrneskole, som

efter Rector Torkildsens Testamente skal oprettes, og

hvilken du bnskede at have i Nærværelsen, maatte og

mdreltes paa Gaarden Lambhuus, og da tage Deel i

bekostningerne paa Gaardens Forbedring, da Obser-

vator kunde antages til Skolens Forstander, og Infor-

matoren af ham oplæres i Astronomien, samt naar han

'leri tilstrækkeligen var oplært, da disse Embeder i

Tiden at forenes i een Person. Men, som denne Gaard

formodentlig vilde blive for liden og trang til begge

Indretninger, det og er at befrygte, at Observator ville

distraheres fra hans Forretninger, naar han tillige skulde

have Opsyn med Skolen, saa finde Vi det tjenligere, at ham

forundes et lidet Tillæg, saa at han kan leve uden Trang,

°g til den Ende have Vi allern. bevilget, at ham maa
tillægges 20 Rd. aarlis, saa at han lait faaer 100 Rd.
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1781.

18. April,

aarlig Lon, (hvor)imod ban Intel, faaer med Skolen at

bestille. — lovrigt give Vi dig hermed tilkjende , at Vi

allern. have approberet din allerede gjorte Foranstalt-

ning med Gaarden Lambhuus, og derhos ville, at der

paa samme opføres et Observatorium, efter hosfolgende

af Os elskelig Professor Bugge dertil indleverede Teg-

ning, som indvendig skal være 10 Alen langt, 8 Alen

bredt og 6 Alen hdit, samt Huset igjénnemskaaret med

tvende Sprækker, den ene over Rota meridiana og den

anden over Qvadranten, hvilke Sprækker maa med de

fornodne Lemmer og Skodder bedækkes, til hvilke Ud-

gifter dig hermed sendes 400 Rd., hvorfor du siden

haver at aflægge Regnskab. Derefter du dig allerund.

haver at rette. Befalendes &c. Christiansborg Slot

den 18. Aprilis Anno 1781.

23. April Kongelig Resolution ang. oeconomiske For-

anstaltninger i Island. Christiansborg 23. April

1781 *. —• I Anledning af Toldkammerets Porestilling 1*7.

April, hvori meldes adskillige oeconomiske Foretagender i Is-

land, som indstilles til Præmier, navnlig Gjærdesætning, Hug-

ning af Qværnstene, Vævning og Forfærdigelse af Væverstole

samt Garnspinding, ligeledes Baadebyggerie. Til Slutning be-

rettes, at Reensdyrene havde formeret sig paa Sonderlandet,

indtil i det mindste 70 i Tallet, og at man regnede paa, at de

vilde blive til Nytte, hvorfor indstilles at fore nogle til Nord-

landet. Paa Forslag af Vice-Laugmand Stephan Thorarensen

indstilles ogsaa at love Præmier for Vands Afledning fra Moser

og Myrer i en Tid af S Aar. — Vestind.-Guin. Rente- og

General-Toldkammers islandske &c r Forestillinger og Resolu-

tioner pro 1779 - 1781, 25, Nr. 6* (for 1781). — Indholdet af

Resolutionens sidste Punkt, om Præmier for Udtapning af Mo-

ser, er bekjendtgjort ved S. Thorarensens Kundgjorelse, dat.

Oxarar logning 25. Julii 1781, trykt i s., A. Althingsbog, Nr.

XXX. 7, S. 48—49$ denne Resolution nævnes og i „Extract at

de Resolutioner, hvorved nogle almindelige Benaadninger loi

) kgl. Resol. 8. April 1782
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Island udsættes", som er Bilag xvm til den danske Udgave af 1781.
For. 13. Juni 1787, S. 82 (Isl. Udg. S. 142); endelig findes

°gsaa de her bestemte Præmier anforte i det islandske Lite-
23, ^V*^-

ratur- Selskabs Skrifter (Rit hins fsl. lærdoms lista félags) 2.

S. 263-269. — Uddrag.

. . . .
1 Den gode Fremgang, som de hidtil gjorte

Forsbg med Reensdyrs Oversendelse til Island har haft,

have Vi med Bifald anseet, og authorisere Vi herved

Kamferet til, efter Tid, Leilighed og Omstændighederne,

at foie Anstalt til, at endnu et vist Antal kan vorde

oversendt til de nordre Sysseler af Island, og maae

Omkostningerne dertil af Vores Gassa bestrides-. —
Endelig authorisere Vi .ogsaa Kammeret til at lade be-

kjendtgjbre paa Island, at Vi allern. kunne blive tilsinds

a t udgive visse Præmier, som nærmere skulle vorde

bekjendtgjorte, til dem, som der om en Tid af tre Aars

Forlob have viist mest Flid i Myrers Udtapning og For-

bedring. Christiansborg. Slot den 23. April 4781 a
.

Toldkammer Circulaire til samtlige Syssel- 24. Apra.

mænd i Island, ang. Udsalget af Brod. Khavn

24. April 1781. — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 838.
4

I Anledning af nogle hertil i sidstafvigte Aar ind-

lo'bne Besværinger: at Brod ved visse Handeler i Island

blev udsolgt i pundeviis, har Kammeret ved den kgl.

Andels -Direction foiet. den Anstalt, at samtlige Kjob-

Eisend blive derfra beordrede for Eftertiden at forhandle

Brødet i de Foustager, som Taxten foreskriver, hvilket
*

-
•

i det Udeladte opregnes de til forskjellige nævnte Personer

bevilgede Præmier og Understøttelser.

denne Transport kom dog ikke istand i Aarene 1781 , 8é

og 83 (Rentek. Skriv. 15. Novbr. 1783, Isl. Copieb. Litr.

U, Nr. 390). .

3
) Den hele Resolution er communiceret Stiftamtmand Thodal

og Amtmand Stephensen ved Toldk. Skriv. 28. April 1781

(Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 844).
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1781. herved tilmeldes Hr. Sysselmanden til Bekjendtgjbrelse
s^"~"^^ for Indbyggerne i Hans Syssel, og [B.efaling om at]

overholde det samme, da man ikke anseer det overeens-

stemmende med en god Husholdning, at Almuen kom-

mer i Vane med at kjobe Brod , i pundeviis, foruden

anden Misbrug, som derved let kunde indlbbe. Vest-

indisk- Guineiske Rente- og General- Toldkammer den

24. April 1781.

28. April. Reskript til det Vestindisk-Guineiske Rente-

og General-Toldkammer, ang. de islandske Sa-

gers Henlæggelse under Rentekammeret. Chri-

stiansborg 28. April 1 781 ^ — Siell. Tegn. LXL,

608b—609. Fogtm. VI. 2, 410.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Vi give

eder hermed lilkjende, at Vi allern. have funden for

godt, at de islandske, grønlandske, finmarkske og fær-

oeske Sager for adskillige Aarsagers Skyld nu skal til

\. Maji forlægges fra Vores General -Toldkammer ^
Vores Rentekammer, med alle de Ting, der til disse

Sager hore, og have staaet hidtil under bemta General-

Toldkammer. — Thi have I at foranstalte, at forberorte

Sager til bem** Vores Rentekammer, som og herom er

tillagt den fornbdne Ordre, vorder afleveret. Dermed

skeer Vor Villie. Befalendes &c. Christiansborg Slot

den 28. April 1781 2
.

28. April. Toldkammer- Circulaire til samtlige Syssel-

mænd i Island, ang. det ældre Alenmaals Afskaf-

felse. Khavn 28. April 1781. — bl. Copieb.

Litr. T, Nr. 842.

Da hertil i sidstafviste Aar ere fra visse Steder >

') Plak. 1. Mai 1781.

2
) s. D. Reskript til Rentek. om samme Gjenstand. Siell.

Tegn. LXL, 609; Rubr. hos Fogtm. VI. 2, 410.
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Island inrjlbbne Besværinger, at der ved nogle Handeler 1781.

brugtes Hamborger Alenmaal, o« da samme er forbudt"T*^T^::° 28. April.
overalt i Landet at bruges, i hvis Sted det danske Alen-

maal er indfort, og da tillige er befalet, at det Hamborger

Maal, som maatte haves ved Handelen, skulde hidsen-

des, haver Hr. Sysselm. noie at undersoge, om nogle

af deslige Maal endnu maatte forefindes hos Indbyg-

gerne eller ved Handelen i Hans Syssel, og i saa Fald

'strax cassere de forste og nedsende de sidste under

Forsegling til Handels -Directionen, paa det al Misbrug

- af saadant Alenmaal kan for Eftertiden blive forebyg-

get, hvorimod Handelerne overalt i Landet bliver i Aar

forsynede med nogle Stykker danske Alenmaal, som

overlades Indbyggerne efter Indkjobsprisen, med Vs

Deels Forhbielse, hvilket Hr. Sysselm. ville gjore be-

kjendt for Indbyggerne til deres fornbdne Efterretning,

og ellers holder over, at intet andet end det anordnede

Alenmaal bruges ved Handelen, eller iblandt Indbyg-

gerne. Vestindisk -Guineiske Rente- og General -Told-

t

kammer den 28. April 1781.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho- 28. April,

dal, ang. Sysselmændenes Pligt at anskaffe Bodler.

Khavn 28. April 1781. — Gane, Brévb. 1781, Nir.

P. M. Da Sysselmand Petersen i Mule Syssel har,

i Anledning af de Vanskeligheder, som moder ved' at

faae Nogen til at forrette Executioner paa dem, som

'formedelst Misgjerninger dommes enten til al kagstryges

eller anden corporlig Straf, forespurgt sig, hvorledes i

saa Tilfælde skal forholdes, og hvem der skal forrette

Sligt: — saa skulde man, efter den saavel fra Hr. Stift-

befalingsm. som Amtrn. Stephensen derover indhentede

Erklæring, herved tjenstligst have dennem, til videre

Bekjendtgjorelse for Vedkommende, tilmeldet, at da det,

saavel efter den gamle islandske Lov som en uafbrudt
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1781.

28. April.

Praxi, paaligger Sysselmændene selv at anskaffe Bod-

deler, hvortil de almindelig pleie at tage dem, som for

begangne ringe Tyverie ei e'fter Loven kan dommes

til at kagstryges, men derved alene have paadraget sig

det Navn af Qvind *, hvilke Personer Sysselmændene

altid pleie at holde hos sig i Tjeneste, for" i hehbvende

Tilfælde at have* dem ved Haanden til Rettens vedbbr-

lige Handthævelse, imod derfor at tilstaae dem Under-

holdning og en liden aarlig Lon, samt for enExecution.

4 a 6 Mk., det og vilde foraarsage Ophold, om Amt-

manden, der ei saa vel som Sysselmændene kjende de

til slige Forretninger duelige Personer, skulde udnævne

dem, saa vil hermed forholdes herefter som hidindtil,

og om Nogen, som Sysselmændene paa lovlig Maade

befale saadan Forretning, vise sig modtvillige, bor saa-

dan En tvinges dertil ved Ober-Ovrighedens Myndighed,

ved at ansees med en vis Straf, efter sammes Sigende.

Det kgl. Danske Cancellie den 28. April 1781.

30. April. Kongelig Resolution ang. Vestmannoe Kirkes

Bygning og Vedligeholdelse. Christiansborg 30.

April 1781. — I General -Toldkammerets Forestilling

28. April berettes, at ifolge Bestemmelse af Kongen i Resol.

15. Novbr. 1773 var Vestmannfte Kirke bleven opfort af Grund-

muur, men isteden for at Overslaget beregnede Bekostningen

derved til 2735 Rd., var den lbben op til 5147 Rd, C9 T
/2 Sk.,

endog efter at de gamle Materialier vare solgte til I)ækning«

Et Stakkit omkring Kirken var opfort for 107 Rd. 52 Sk.,

hvilket man i Begyndelsen vilde paalægge Almuen at bekoste

og vedligeholde, men da det ikke horte til Kirkegaarden, der

var paa et andet Sted, og paa sædvanlig Maade vedligehold-

tes, kunde Bekostningen derved ikke lovmæssigen paalaegges

mod "Vedkommendes Samtykke. Kammeret andrager dertoi

paa, at de overskydende Bekostninger approberes og at Ved-

ligeholdelsen falder paa Kongens Kasse. Vestindisk-Guineiske

d. e. hvinn.
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Rente- og General -Toldkammers islandske &c. Forestillinger

°g Resolutioner pro 1779—1781, 25, Nr. 7 (1781).

Ligesom det finder Vores Bifald, at de overblevne

Materialier af den gamle Vestmannoe Kirke i Island ere

bortsolgte, og Belobet anvendt den nye Kirkebygning

sammesteds til Bedste, saa approbere Vi og allern.

samtlige til bemeldte Kirkes Bygning desuden med-

gangne Omkostninger, og altsaa især de 2740 Rd. 24 V«
Sk-, som den har kostet mere end Overslaget har været,

°§ maa det omkring Kirken opforte Stakitværk, ligesom

Kirken selv, herefter for Vores Casses Regning ved-

beholdes. Christiansborg Slot den 30. April 1784 \

Plakat angaaende de islandske Sagers Hen-

læggelse under Rentekammeret. Christiansborg

*• Mai 1781 — Ikke publiceret paa Althinget ilsland.

Sie, l. Reg. 74, 579—580. Original-Aftryk hos Etøpffher. Qvart-
Forr. for 1781, S. 58-59; Schou Vin, 136.

Plakat, anlangende at de islandske, gronlandske,

finmarkske og færoeske Sager, med hvad dertil horer,

skal herefter forlægges fra det Vestindisk -Guineiske

Rente- og General-Toidkammer til Rentekammeret.

Vi Christian den Syvende &,c. G. A. V., at da det

ved Vores under 20. Octobris 1773 udgangne Forord-

nm§> angaaende hvilke Sager der til vedkommende
Vore Coliegier skal henhore, blandt Andet er befalet,

at Vore Lande Island, Færoe og Gro'nland, med hvad

dermed er forenet, og samme Landes Kammeral- Told-

og Commerce- Væsen, skal være henlagt under Vores

Vestindisk - Guineiske Rente- og General - Toldkammer,

1781.

30. April.

1. Mai.

denne Resolutions Indhold er communiceret Stiftamtmand

Thodal og Biskoppen i Skalholt ved Toldk. Skrivelser 30.

April 1781 (Isi. Copieh. Litr. T, Nr. 852 og 853).
a
) kgl. Resol. 23. Mai 1781.

ir. B. 38
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4781. paa samme Maade som Vore vestindiske Oer: men Vi

nu allern. have fundet for godt, at de islandske, gron-
1 • JYlcll*

landske, finmarkske og færoeske Sager skal forlæggeS

fra bemeldte Vores Vestindisk Guineiske Rente- og Ge-

neral-Toldkammer til Vores Rentekammer, med alle de

Ting, der til disse Sager hore, og hidtil have staaet

under Vores General -Toldkammer: saa ville Vi saadan

Forandring, hvilken strax skal tage sin Begyndelse, til

samtlige Vedkommendes Efterretning, ved denne Vores

Plakat allern. have bekjendtgjort, paa det de kunde

vide i forbemeldte Sager at henvende sig til Vores

Rentekammer. Givet paa Vort Slot, Christiansborg udi

Vores kongelige Residence-Stad Kjbbenhavn den 1 .
Maj i

4. Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal "g

Biskop Finnur Jonsson, ang. Henlæggelsen

Gaarden Emburbdfdi til Dagverdarnes Kirkesogn-

Christiansborg 4. Mai 1781. — Norske Tegn. XLl,

651 b—652. i-. •»

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Bering [Bæringur] Bjarnesen af Dale Syssel paa Vort

Land Island for Os allerund. haver andraget, at ha»

paa egen Bekostning har optaget en ode O, navnlig

• Emburhofde, for at bebygge og dyrke, men at samt*16

ligger udi Staderfels Kirkesogn, hvis Præst han

uden stor Besværlighed kan betjene sig af, da han der-

imod langt lettere og bekvemmere kan soge Dagver-

darnes Kirke og betjene sig af sammes Præst: — saa

give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i Anledning ^

) ved kgl. Resoi: 23. Mai ér det bestemt, at de ommeldte

Sager skulde henlægges til det trondhjemske Rentesknver-

Comptoir (Rentek. Skriv, til det Vestind.-Guin. Rente- og

General-Toldkammer den 30. Mai 1781, Isl. Copieb. Litr.

T, Nr. 862).
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forne Bering Bjarnesens derhos allerund. gjorte Ansog-
n,ng, samt den fra eder derover indhentede Erklæring,

saavel som efter Vores General- Kirke- Inspections- Col-

legii meddelte Betænkning, allern. have bevilget, at be-

meldte O Emburhofde maa herefter hore til Dagverdar-

nes Kirkesogn, og Supplicanten med sine Folk til sammes
Menighed, dog saaledes, at siden den aarlige Tiende

af Gaarden Emburhofde har været svaret til nuværende

Sognepræst til Hvam, bor Supplicanten, eller bemeldte

O, saa længe nuværende Sognepræst til Hvam lever,

svare til begge Præster, de 45 Sk. til Hvams, og tillige

de tilbbrlige Rettigheder til Dagverdarnes, om han vil

sbge didhen, men efter nuværende Hvams Præstes Dbd
bor Oen fuldkommen henhbre under Dagverdarnes Sogn,

°g dens Beboere der alene svare deres Bettigheder.

Derefter l eder allerund. have at rette, og Vedkommende
Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Christiansborg Slot den 4. Maj i 1781. [ad mandatum].

Kongelig Resolution ang. Indretningen af

Comptoiret for de islandske Sager under Rente-

kammeret. Fredensborg 23. Mai 1781. —
I Anledning af (vedheftet) Reskript til Rentekammeret 28. April,

°g Plakat 1. Mai 1781, som henlagde disse Sager fra det Vest-

^disk-Guineiske Rente- og General-Toldkammer til Rente-

kammeret. Der foreslaaes at forene disse Sager igjen med det

throndhjemske Contoir, ligesom forhen, og at forcige Personalet,

hvilket anslaaes at ville koste ialt 650 Rd., eller 700 Rd. mindre

eild Oprettelse af et særskilt Comptoir vilde koste. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 62, Nr. 52.

Vi ville allern. , at de fra !' te
i denne Maaaned

under Vort Rentekammer henlagte islandske, gronland-

sk-e, finmarkske og færoeske Sager for Fremtiden skulle

henlægges til det throndhjemske Renleskriver-Comptoir

svaledes
: I ) at sammes Renteskriver, Kammerraad Spliid,

under Decisors, Vores Conferenceraad Erichsens, Be-

styrelse, forer Opsyn og Direction saavel over Revisio-

38*

23. Mai.



596 JJKgl. Resol. ang. de islandske Sager.

nen, som og, saavidt hans bvrige Forretninger det kunne

tillade, over Correspondencen og hvad videre til disse

Sagers Behandling henhorer, hvorfor Vi allern. tillægge

ham for sin Person, men uden Fblge for hans Efter-

kommer i Embedet, af Vores Kasse 100 Bd. aarlig,

og desuden til Anskaffelse af Skrivmaterialier, Lys og

hvad extraordinair Folkehjelp ved Bevisionen og Expe-

ditionen maatte behoves, 100 Bd. aarlig. — 2) at Fuld-

mægtigen Carl Moller i Særdeleshed skal være ham

behjelpelig i Revisions- Arbeidets Bestridelse og det,

som til Regnskabsvæsenet henhbrer, ligesom: — 3) Go-

piisten Lauritz Sneefjeld paa samme Maade gaaer ham

tilhaande i de Forretninger, som vedkomme Correspon-

dencen og Beferatet i Collegio, med videre, saavidt det

ei af Benteskriveren selv kan overkommes, og endelig*.

— 4) at et bekvemt Værelse i Nærheden af det thrond-

hjemske Benteskriver- Comptoir udsees og forbeholdes

for meerbemeldte Betjente, Sager og, inventarium. —
Fredensborg Slot den 93.'Maji 1781.

Kongelig Resolution ang. Tilførsel til Island

af fremmed Rug. Fredensborg 23. Mai 1781.

— I Forest. 16. Mai bemærker Rentekammeret, at der i den

senere Tid, siden Handelen blev overtaget for kongelig Reg-

ning, ikke er benyttet den i-Octroyen af 1763 givne betingel-

ses-vise Tilladelse, at fore fremmed Rug til Island og Finmarken,

naar dens Priis steg over 13 Mk. i Khavn, man havde hidtil

hjulpet sig deels ved egne Foranstaltninger, deels ved de Op-

lag, som Bagerlauget og Fribagerne i Khavn efter Resol. 2o.

Mai 1779 (Magistr. Reglem. 5. Juni s. A.) vare forbundne til

at holde. Rentek. mente dog, at Omstændighederne, navnlig

en Feil ved den gronlandske Handels Pakhuus, som havde

foranlediget Requisition af Rug til denne Handel fra den is-

landske, nu gjorde denne Foranstaltning nbdvendig. — Rentek.

Danske Relat. og Resol. Prot. 151, Nr. 165 5
Udtog i Rentek-

Norske Relat. og Resol. Prot. 62, Nr. 54.

Uagtet det imod fremmede Kornvares Indforelse

og Forbrugelse i Vort Rige Danmark udgangne almm-
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delige Forbud, og endskjondt Rugens Priis udi Vores

Residentsstad Kjobenhavn i afvigte Aars Martii og April

Maaneder haver været lavere end den, som nævnes i

Oclroyerne for den finmarkske saavel som islandske

Handel, eller forrige almindelige Handels- Compagnie.
Saa bevilge Vi dog, i Betragtning af de heri anforte

Omstændigheder, for denne Gang og uden Folge for

Femtiden, allern., at den islandske og finmarkske Han-

dels Direction maa til Islands og Finmarkens Providering

for dette Aar udfore 6000 Tdr. fremmed Rug, som
lfolge Vores paa Vores Stalsbalance-Directions allerund.

Forestilling afgivne Resol. af 8. April f. A. til bemeldte

Handel af den gronlandske Handels Oplag ere over-

ladte. Men for' Eftertiden bor det have sit uforandrede

^blivende ved forberbrte Anordninger, saa at Vores

,s'andske Handel i denne Henseende bor holde sig

Octroyen af 15. August 1763 efterrettelig. Fredensborg
s,ot den 23. Maji 1781.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-
dal

g Biskopperne Finnur Jonsson og Jon

Teitsson, ang. Publication af Forordn, om Con-

finnationen, 25. Mai 1759. Khavn 26. Mai 1781.
~- Canc Brevb. 1781, Nr. 881, S. 525.

P. M. Da det kongelige General-Kirke-lnspections-

^ollegium har tilmeldt Cancelliet, at dertil skal være
ln dberettel, at paa adskillige Steder i Island skal fore-

"ndps Bbrn at være confirmerede, omendskjondt de ere

'kkuns 12
5
ja vel og 11 a 10 Aar gamle, og at Præsterne

skal undskylde sig med, at saadant ikke var i Island

ved nogen kongelig Lov forbudet, saasom Forordningen
,lf 25. Maji 1759 ikke der var publiceret: — saa har

man herved tjenstligst skullet tilstille Hr. Stiftbefalingsm.

°g DD. Hbiærværdd. nogle Exemplarer af berorte For-

ordning, for at lade den til alle Vedkommendes Efter-

•26. Mai

I
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4781. retning i Island publicere. Det kgl. Danske Cancellie

1. Juni

2. Juni.

Convention ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem Kongen af Danmark <&c. og Hertugen

af Brunsvig-Wolfenbuttel. Fredensborg 1. Juni

1781. — Bekendtgjort
. paa Althinget 1792 og Rubrum

(paa Tydsk) indfort i Althingsbogen s. A. Nr. 23. 12, S. 28.

Original-Aftryk hos Schultz, hvis fuldstændige Titel er: „Con-

vention zwischen Sein. Maj. dem Konige zu Dannemark, Nor-

wegen &c. und Seiner Durchl. dem Herzoge zu Braunschweig-

Wolfenbiittel
,
wegen wechselseitiger Aufhebung des Abzugs-

Rechts". — Rubr. hos Fogtm. VI. 1, 416. — Rentekammer-

Circulaire til alle Stiftbefalingsmænd, Amtmænd, Grever, Baroner

og Biskopper i Danmark af 8. Septbr. 1781 (Fogtm. VI. 1>

432), der meddeler Gjenpart af Conventionen, er ikke afgaaet

til Island.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-

dal, Amtmand Stephensen og Laugmand Bjorn

Markusson, ang. Liquidations - Beregning mellem

Biskoppen og Oeconomien paa Skaj holt. Khavn

2. Juni 1781 — Canc. Brevb. for 1781 , Nr. 920,

S. 546-548.

P. M. Da Biskop Hr. Finnur Jonsson udi hertil ind-

kommen Ansbgning har begjert, at siden Skalholts

v Bispestols Aflevering udi Aaret 1777, formedelst ad-

skillige indfaldne Aarsager, ei kunde komme til Fuld-

kommenhed, især fordi de af Hr. Stiftbefalingsm. dertil

foreslagne Gommissarier ei ville grunde deres Forret-

ning paa Regninger og Beviser ang. Domkirkens og

dens Filial-Kirkers, saavel som Skolens og Oeconomiens

Indtægt og Udgift, samt Qvildernes Af- og Indsætning,

m. m., for den Tid han forvaltede Bispestolens Oeco-

nomie, hvilken Afleveringsmaade dog, som mest over-

') Canc. Skriv. 28. Juni 1777 ; Reskr. 27. Juni 1783.

«
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eensstemmende, blev brugt ved den Separations- Aet, 1781.

d er i Aaret 1764 blev foretaget, da han antog Oeco- 2- Juni

nomiens Forvaltning, og den udtrykkelig Gondition, med

hvilken han antog samme; og det dog er hbist nbd-

vendigt
7

at samme bringes til Ende, da, jo længere det

henstaaer, jo flere Forvirringer mode, til Skade for

a'le Vedkommende, hvortil han anseer en Gommission

meest bekvem: — saadan Gommission da maatte an-

ordnes, til, efter rigtige Documenter og Beviser, enten

det kan være Thingsvidner, Kirkeregninger, Visitationer,

Raadmands- os Brite- eller Ombudsmænds-Regninger,

samt Qvilteringer og Dannemænds- Attester, eller hvad

N«vn saadanne Beviser kan »have, at opsætte fuldkom-

men Balance- og Liquidations-Regning imellem Bispe-

stolens Oeconomie og ham, saaledes at de: 1) under-

stige og inquirere om det saakaldede gamle og unbd-

vendige Inventarium, paa den Maade at tage Sagen op

fpa Roden af, os efter dens foreftinden Beskaffenhed

sige og fastsætte, hvor meget han deraf efter Ret og

Ulighed bor tilsvare, og naar de har anfbrt Alt, hvad

han kan have til sit Forsvar, da til Slutning sige, hvor

meget han derpaa bliver skyldig. — 2) hvor mange

L^ieqvilder ham Anno 1764 med Oeconomiens tillagde

Jordegods bleve leverede, og hvor mange af samme

et Aar efter andet fra 1764 til 1777 af Qvægsygen ere

f,ode, og saa lotalitcr ruinerede, at af dem der i fra ingen

Leie eller Indkomst kunde ventes eller tages. — 3) at iagt-

tage, hvor mange Qvilder han for hans egne Penge har

in(lkjbbt, indsat paa Oeconomiens Jordegods, og Anno

4777 til den overladt, hvorved særdeles er at observere,

hvor meget de Penge forslaae til at betale disse Qvil-

der, som han for de inficerede og annis 1775 og 1776

ve(i Auction bortsolgte Qvilder har oppebaaret. —
*')Commissarierne at fastsætte, hvor meget afLandskylder,

Leier af Oeconomiens Qvilder og Tiender, hvert Aar fra

^764 til 77 ér indkommet, og alt saadant et Aar efter andet

at udfores til rigtig Summa, efter den Grund, som udi
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1784. den allern. confirmerede Separations-Aet hertil er lagt,

2. Juni. ligesom og paa den anden Side at iagttage, ifblge af

selvsamme Documenter og Beviser, hvor meget et Aar

efter andet er udgivet: a) til Domkirkens; b) de andre

Kirkers Reparationer; c) Skole -Betjenternes Kost og

Lbn, samt Disciplernes Underholdning; d) Skolens og

Hjemmegaardens Huses Reparation; e) til andre Bispe-

stolens Betjentere, hbie og lave, saavel som Fattige,

som, ifblge af Separations-Acten og den nye Oeconomies

Indretning, af de til Oeconomiens Fortsættelse desig-

nerede Indkomster bor have sin Lbn og Underholdning;

og til Slutning paa alt dette at fastsætte med en vis

tillagt Summa og tydelig A/sigt, hvor meget den ene

af Parterne har tilgode og den anden bor tilsvare. —
5) Endelig, til at forekomme al Tvetydighed og Misfor-

stand, som i Eftertiden kunde reise sig om de Penge,

Effecter og Midler, som han enten har til Oeconqmién

udlagt, eller og herefter kan udlægge, Commissarierne

at give sit Votum eller Eragtning tilkjende, hvor meget

deraf skal lægges: a) til det nbdvendige Inventarium;

/?) Skole- og Gaardens Huse-Aabod; y) Domkirken og

andre underliggende Kirker, alt til den Ende, at Oeco-

nomiens Regnskaber kan herefter desto tydeligere fores

og istandsætles: — Saa skulle man, i Anledning af saa-

dan Biskop Jonsens Ansbgning, tjenstligst anmode Hr.

Stiftbefalingsmand og bvrige gode Herrer, som de, der

i Aaret [1777] have forrettet Revisionen over Skalholts Bi

spestols Besigtelses- ogUdtægts-Forretning, at tageLaugm«

Thorarensen til sig, og'forfatle en Liquidalions- Forretning,

hvilken de derefter haver al indsende her til Cancelliet, samt

overlevere en Gjenpart deraf til den Gommission, som

i afvigte Aar blev anordnet om Bispestolene i Island;

—

og fblger til fornoden Oplysning, saavel den paaberaabte

' Udtægts- Forretning, som den derover forfattede Revi-

sion, hvilke Documenter igjen forventes tilbage. Det

kgl. Danske Gancellie den 2. Junii 4784.

i

I
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Plakat ang. Beslag paa kongelige Embeds- 1784

mænds Gage. Fredensborg 27. Juni 1781 ^ — 27. juni.

Ik^e publiceret i Island. Siell. Reg. 74, 675. — Original-

Aftryk hos Hapfiner; Qvart-Forr. for 1781, S. 78; Schou

Plakat, anlangende hvorvidt paa kongelige Betjen-

teres Gage maa gjores Beslag.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at Vi allern.

ville have befalet og anordnet, ligesom Vi og hermed

anordne og befale, at Ingen maa gjbre Beslag paa eller

Execution udi den Vores Betjente forundte Gage, med
hindre en Betjent selv godvillig giver Anviisning paa

samme, oe Creditor tilliae dertil har erholdet vedkom-

tøende Collegii Tilladelse, hvorunder Betjenten henhorer.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerund.

haver at rette. Givet paa Vort Slot Fredensborg den

27. Junii 1781.
v

Kongelig Resolution ang. Forretningernes De- 28. juni.

ting mellem Landfogden og Sysselmanden i Gull-

h'ingu og Kjosar Syssel ni. v. Fredensborg

28. Juni 178

1

2
. — Publiceret paa Althinget 1782 og

trykt i s . Althingsbog S. 84- 85, men under feilagtigt Da-
t[Xrn

- „28. Maji 1781". Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

Nr. 65. — I Forest. 13. Juni foreslaaer Rentekammeret,
at herom nu maatte blive endelig bestemt, da Embedet som
Sysselm.

i Kjosar Syssel og Laugsagner (ltfgsagnari) i Guldbringe

Syssel var ledigtved Gudmund Runolfssons Dod i 1780. Forhen
Vare nemlig oftere Disputer forefaldne mellem Landfogden og
Laugsagneren, hvortil man mente at dette sidste Navn ogsaa
havde givet Anledning, da det egentlig brugtes som Betegnelse
af en Fuldmægtig, der var forpligtet til at rette sig efter sin

Prmcipals Befalinger, i hvilken Betydning ogsaa Landfogden

') For. 10. Decbr. 1790.

) kgl. Resol. 9. Mai 1806.
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\ 78 1 . oftere havde taget det, hvorimod Sysselmand Rvmolfsson havde

28. Juni. betragtet sig som selvstændig Embedsmand, uog vilde ei vide

al" Lavsagner- Navnet at sige". Saavel Stiftamtmanden som

Landfogden havde paa Kammerets Opfordring indstillet For-

slag om den fremtidige Ordning, og var den Forste gaaet ud

fra en i 1772 af det norske Kammer foiet Bestemmelse, hvor-

ved de ældre Disputer havde for storste Delen været bilagte,

og foreslaaet, at Oeconomien og Politiet kom til at sortere

under Fogden, men det Judieielle under Sysselmanden, som

herefter skulde benævnes
<;
Herredsdommer".

Det Os herudi foredragne Forslag iil noiere Be-

stemmelse af Sysselmandens udi Kjose Syssel hans

Embeds-Forrelninger som tillige Laugsagner oc Herreds-

dommer udi Guldbringe Syssel, og sammes Adskillelse

fra Landfo^dens Embeds -Forretninger, finder udi AH

Vores allern. Bifald, og ville Vi saaledes, til Regel her-

udi for Fremtiden, allern. have fastsat:

I) 1 Henseende til Land fog den s Embede: at

ligesom det i Almindelighed tilkommer Fogden at have

Tilsyn med .Rettens lilborlige Holdelse paa Thinget, at

iagttage Alt hvad ti! Vores Ret og Vore Sager henhorer,

samt udenfor Retlen at paasee Anordningernes lilbor-

lige Haandhævelse , især deres, som angaae god Skik

og Orden, saavel som den almindelige Landhusholdning:

saa bb'r og Vores Landfoged udi Guldbringe Syssel fbre

nbie Opsyn imod og inquirere om Tobaks- og Brænde-

viins-Aager, samt al anden ulovlig Udprang, saavel af

Landets egne som af fremmede Varer ; have Indseende

med, at Handelen paa Handelsstederne med Indbyg-

gerne skeer lovlig og forsvarlig, og at disse forsynes

med de fornodne Ting, til hvilken Ende han og aarligen

overlægger med Distriktels Kjbbmænd det, som angaaer

Provideringen; paasee Sabbatens Helligholdelse; fore

Tilsyn med de Fattiges Væsen, samt med at hæmme

Betlerie og Lbsgængerie; saa og i Henseende til Land-

husholdningen have Opsyn med og paadrive Veienes

Istandsættelse, Gjærders Opsætning, Tuers Jævning og

Forbedring; i Almindelighed nbie paasee, at Vore Jor-
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der forsvarligen beboes og vedligeholdes, samt i Sær- 4781.

deleshed være tilstede ved disse Jorders Besigtelse, 28. Juni.

hvad enten de skulle udtages til Aabod, eller nogen

Skade maatte være dem tilstodt ved Sbbrud
,
Sandfog

eller deslige, som kunde give billig Anledning til Ned-

sættelse i Afgifterne eller nogen Eftergivelse udi samme.

Ved Justicevæsenet bor det paaligge Vores Landfoged,

at foranstalte Delinquenters Paagribelse, Arresthold og

Bevogtelse til, ved og fra Thingene eller Retterne, samt

Execution; at gjore Arrest, Nam og Indforsel, og til

Forretningen at udnævne Mænd; at forrette al anden

Execution af storw eller smaa Boder og Mulkter: samt

at besorge inddrevne de ved Forordningen af 27. Maji

4746 paabudne Hospitals -Lotter, item Ræve -Tolden og

Boder for Mangel af dens Betaling, med videre. —
2) I Henseende til Sy ssel ma nd e ns Embede som Her-

redsdommer udi Guld bringe Syssel : at af ham bor for-

rettes All, hvad Rettergangen angaaer, og til Dommer-
og Skriver-Embeder i Almindelighed henhorer, saavel

ved de almindelige Thingholdelsér , som og ved Syn,

Granskning, Vurdering, Skyldsælning, Udtægter, Arresters

^aakjrndelse, Auctioner, og alt Andet, som kan hen-

regnes til judiciale Forretninger ; at forrette de Restance-

Examinationer, som ved Handlerne forefalde; at be-

handle Skifter; at skrive Suppliquer og Memorialer for

dem iblandt Almuen, som det forlange, med videre. —
^erneldte nu ledige Sysselmands-Embede udi Kjose Syssel

°gHerredsdommer-Embede udi Guldbringe Syssel ville Vi

herned allern. forunde Studenten Vigfus Thorarensen, med
Vilkaar, at han saasnartmueligt erhverver juridisk Examen

°8 derom indsender behorig Attest til Vort Rentekammer,

Paa det atBestallinsen for ham derefter kan vorde udfær-

ai8et og Os til Underskrift forelagt; og nyder han hvad

u
' Embederne er henlagt, undtagen den Godtgjorelse af

^ Rd. Species for Hospitalets Forflyttelse, som afgangne

Sysselmand Rynolfsen for sin Betjeningstid haver været

kU&gt, men nu ophorer. — Endelig antage Vi allern.
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1781. til Sysselmand udi Sbndre-Mule Syssel Candidatus juris

T~^T*~T Joen Svendsen, for hvem den opsatte Bestalling herhos
.lo. Juni.

øf Os underskreven fblger tilbage; og ligesom ham for-

undes hvad Embedet er tillagt, under de ved Vores

Reskript af 29. Marlii 1779 bestemte Vilkaar, saa bor

han og være pligtig strax i dette Aar at reise til Island,

for at tiltræde Embedet saa hastig som mueligt. Fre-

densborg Slot den 28. Junii 1781 \
9

<
*! f M*** /:!t :*\V")t\ 3/if>$ ::

#
>^i!' lit i r i' •

m*yyr
;
JH

% juii. Reglement om Handelen og sammes Privilegier

Og Friheder paa 30 Aar. Fredensborg 2. Juli

1781. — Publiceret paa Althinget 1782 (Althingsb. S. 55)

og trykt som Anhang til Althingsbogen s. A. S. 56—83. —

•

Rentek. Norske Exped. Prot. 14, 1—31. Original-Aftryk hos

Hbpffner, 28 Sider i 4 to
, men ikke optaget i Qvart-Forr. for

1781; Schou VIII, 143—163. — Uddrag (§ 6) trykt i Pontop-

pidans Magazin for almeennyttige Bidrag. Khavn 1792. 8. I,

S. 200—202.

Reglement om den kongelige grbnlandske, islandske,

' finmarkske og l'ærbiske Handel og sammes Privilegier og

Friheder paa 30 Aar.

yi Christian den Syvende &c. G. A. V., at lige-

som Vor allern. Omhue, Ira Vor Regjerings Begyndelse

af, altid har været henvendt til Vore Staters Flor og

Velstand, saa haver og samme i Særdeleshed været

stilet paa Handelen og Fiskerierne paa og omkring Vore

Lande: Grbnland, Island, Finmarken og Færoerne, p^a

det deraf kunde drages den meste Fordeel, som rnue-

') Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Thodal, &
Efterretning og Bekjendtgj oreise paa næst holdende Lands-

thing, ved Rentek. Skriv. 7. Juli 1781 (Isl. Copieh. Litr.

T, Nr. 902) ; samt ligeledes Amtmanden, Landfogden og

de ansatte Sysselmænd ved Skrivelser af s. D. (Copieb.

sst. Nr. 903—906). Fæste til Gullbringa og Kjosar Syssel

var 37 Rd. Croner, og den aarlige Afgift af samme Belbb

til SiSnder-Mule Syssel var Fæste 36 Rd. 767* Sk. Croner.
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hgt, saavel for disse Lande selv, som for Vore Stater.

I denne Henseende have Vi i Aaret 1774 allern. udiost

det forrige almindelige Handels - Compagnie. og siden

ladet den gronlandske Handel paa den ene Side, og

^n islandske og finmarkske paa den anden, forestaae

yed tvende adskilte Directioner, samt til disse tvende

sidste Handeler endnu fbiet den færbiske, Alt under

Vor Stats-Balance- og Ober-Skatte-Directions Bestyrelse.

Vi have ligeledes i værende Tid allern. anordnet for

Island og Finmarken nye, og med disse Tiders Om-

^ndigheder mere overeensstemmende Taxter, end de

forrige vare, samt ladet bygge endeel Skibe, saavel

til Hval- og Robbe- Fangst i Strat- Davis og ved Spits-

bergen, som til Torske -Fangsten under Island, med
ftiere. Og da det er Vort allern. Onske, at disse og

deslige Anlæg, til Næringsmidlernes Befordring og Han-

delens Udvidelse, maatte blive vedligeholdte, og bragte

til al muelig Fuldkommenhed, saa have Vi allerede ei

allene allern. fundet for godt, at den gronlandske Han-

del og Fiskefangst fra 1. Maji indeværende Aar skal
•

'Sien forenes med den islandske og finmarkske, men
°§ nu, af disse trende Handeler, tillige med den fær-

oiske, ved dette Vort Reglement, allern. at stifte og

°prette en samlet Handel, under Navn af den konge-
u£e gronlandske, islandske, finmarkske og færbiske

Handel, hvis Begyndelse skal regnes fra ti Januarii

indeværende Aar, og den siden vedblive i 30 Aar, og
altsaa indtil Udgangen af Aaret 1810, med saadan Ind-

retning og Friheder som følger:

For disse saaledes forenede Handeler have Vi

allerede allern. beskikket en Direction, bestaaende nu
f°r Haanden af Vore Geheimeraader Christian Ludvig
v°n Stemann og Owe Høegh Guldberg, Riddere, Vores
G<>nferentzraad John Erichsen

,
og Vores Etatzraad

Wilhelm August Hansen; og naar nogen af disse skulde
afgaae, have de Øvrige tilbageværende allerund. at fore-

slaae Os tvende Personer, hvoraf Vi, efter Befindende,

1781.

2. Juli.
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1781. allern. kunde udvælge een i den Afgangnes Sted. Ellers

2. Juli. er Vor allern. Villie og Befaling, at tvende Deputerede

af Vort Rentekammer, og deriblandt den Forste, altid

skulle have Sæde i denne Direction, og samme forste

Deputeret af Rentekammeret tillige have umiddelbar

Forestilling til Os i alle de Sager, som angaae disse

forenede Handeler. Ligeledes have Vi for disse Han-

deler allern. udnævnt en Administration, som nu for

Tiden skal bestaae af fblgende administrerende Direc-

teurer, saasom: for den islandske og finmarkske Han-

del, Vores Justitsraad og Raadmand i Vor kongelige

Residents -Stad Kjobenhavn, Hans Christian Bech; for

den færbiske, Vores forbemeldte Etatsraad Hansen
;
;

og for den grbnlandske, Vores Justitsraad Hartvig

Marcus Frisch. — 2) Directionen skal forestaae og be-

styre den hele Handel overhovedet, samt overlægge og

beslutte Alt hvad derhen hbrer, saaledes som det, efler

Omstændighederne, nyttigst befindes, og til den Ende

forsamle sig saa ofte Nbdvendigheden udkræver. Den

authoriserer Handelens Hoved-Boger. Journaler, Gasse-

Boger og Referat- Protocoller. Skulde Noget forefalde,

hvori Directionen kunde finde betænkeligt selv at gjbre

Udslag, bliver saadant Os allerund. at forestille, og

Vor * allern. Resolution derom at indhente. Men som

intet Nyt og Vigtigt maa sættes i Værk uden Directio-

nens Forevidende, saa bliver den og, naar den efter

bedste Indsigt og Skjbnsomhed vedbbrligen haver over-

lagt, og i den Protocol, som for dens Deliberationer

skal holdes, besluttet en Sag, fri for alt Ansvar og

Tiltale, hvad enten Udfaldet deraf maatte blive lykke-

ligt og fordeelagtigt for Handelen, eller ikke. Skulde

noget Magtpaaliggende saa pludselig indtræffe, at det

ei kunde taale at opholdes indtil den hele Direction

kan blive samlet, tillade Vi allern., at de af dens Lem-

mer, som da er,e tilstede, maae efter Overlæg med

Administrationen afgjbre saadant. — 3) De administre-

rende Directeurer skulle, under Directionens Opsyn,
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have den særdeles Bestyrelse af alle lobende Forret- 1781.

mager ved Comptoirerne, Pladsene, Pakhusene og Ski-
2 |

bene, enhver ved sin Handel, hvilke Forretninger Di-
~~

rectionen, efter Omstændighederne, nærmere bestemmer

ved et Reglement. De authorisere de fornodne Boger

saavel for Betjenterne ved Pladsene og Pakhusene, som

for Handels- Betjenterne i vedkommende Lande. De

skulle ligeledes besørge, at alt det Behoveude, være

sig til Handelen eller Skibenes Udruslning, bliver an-

skaffet i rette Tid paa billigste Vilkaar og af forsvarlig
i

Godhed, samt alle saavel til Udskibning til vedkom-

mende Lande bestemte, som derfra hidbragte, Varer

paa bedste Maade bevarede, og til mest mulig Fordeel

udbragte. Til den Ende skulle Handelens samtlige Be-

tjente, saavel ved Comptoirerne, som ved Pladsene og

Pakhusene være forbundne til, uvægerlig at rette sig

efter hvad dem paa Handelens Vegne af de admini-

strerende Directeurer, hver ved sin Handel, eller alle

samtlig, bliver befalet. — 4) For at Forretningerne i

det civrige kunne altid have des ordentligere Fremgang,

skal den grbnlandske Handel paa den ene Side. lige-

som paa den anden den islandske, finmarkske og fær-

oiske (hvilken sidste ellers, saa længe Vores Etatsraad

Hansen beholder dens Administration, bestyres paa

samme Maade som hidindtil) have hver sit eget Comptoir

til Bogholderie og Gorrespondence, samt egne ReferaU

Prolocoller, for de Sager, som behbve at behandles

skriftlig. De trende administrerende Directeurer (eller

i det mindste tvende af dem, naar de ei kunne være

alle tilstede), afgjore samtlig alle de lbbende Sager,

saavidt de af Directionen ere dem overladte, som

komme under Deliberation ved Protocollen, os hvad

de i deres Forsamling beslutte, indtegnes, af den ad-

ministrerende Directeur ved hver Handel, i den Referat-

Protoeol, som horer til samme, og underskrives af dem

Alle, hvorpaa Enhver, for sin Handel for sig, besorger

E^peditionerne, som de og Alle underskrive. Vigtige
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4781. Sager, som ikke kunne regnespil de lobende, extra-

2. Juli. heres i Overeensstemmelse med 2. Art. i en egen Pro-

tocol, for at foredrages Directionen, og derpaa at ind-

hente dennes Resolution. Og hvad Administrationen

da, i Kraft af det i 3. Art. ommeldte Reglement, eller

v af Directionens Resolutioner, beslutter og foranstalter,

derfor bliver den ligeledes fri for alt Ansvar og Til-

tale, hvorledes det end maatte udfalde. — 5) Alle de

Beljente ved disse Handeler, som enten nu af Slats-

Balance-Directionen ere ansatte, eller tilforn have været

antagne, være sig i Kjobenhavn, eller i Gronland, Island,

Finmarken og Færoerne, forblive i Tjenesten, med saa-

dan Lbn og Rettigheder, som de hidtil haft have, saa

længe de findes duelige og bekvemme; men derimod

blive de pligtige til at underkaste sig de Forandringer
i

i Forretningerne, som Directionen, efter Omstændighe-

derne, maatte finde fornbdne; ligesom samme og her-

ved allern. forundes Rettighed til, baade at give de

Instructioner, som Handelens Betjente allerede have,

hvad Indretning og Bestemmelse der maatte eragtes at

være passeligst, saavel som at forsyne med Instruc-

tioner de af Betjenterne, som endnu ikke maatte have

samme, og at afskedige de Betjente, som maatte findes

ulydige eller forsbmmelige i deres Embede, og andre

duelige i deres Sted at antage. Og skulde Fornoden-

heden i Tiden udfordre flere Betjente, end nu ere an-

satte, skal Directionen allern. være bemyndiget til at

antage dem, og bestemme for Enhver en passende

Ldn, efter hans Tjenestes og Forretningers Beskaffenhed.

— 6) Til forbemeldte Handels og Fiskefangsts Drift

ville Vi allern. have bestemt en Fond eller Capital af

to Millioner Rigsdaler, hvortil, saavidt den islandske,

finmarkske og færoiske Handel angaaer, ere at regne:

disses samtlige Eiendomme af Grunde, Bygninger, In-

ventarier, Vare, samt udestaaende Fordringer saavei i

Kjobenhavn og, paa fremmede Steder, som i Island,
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Finmarken og Færoerne, tilligemed de 47 Skibe, som 4781.

den islandske og finmarkske Handel for nærværende ^Tju^T
Tid eier. Saavidt den grønlandske Handel angaaer, er

al regne til forbemeldte Fond Alt, bvad forrige grøn-

landske Handel og Fiskefangst til ultimum April sidst-

afvigte haver været tilhørende, af Chalupper, Fadeværk

og allehaande Fleth- Sorter til Hval- og Robbe - Fangst,

saavel som Tranbrænderiet og Bødkeriet paa Christians-

havn, med dertil hørende Grunde, Inventarier og Byg-

ninger af Tranbakker og andet. Videre er hertil at

regne 41 Colonier i Grønland, nemlig: Julianeshaab,

Friderichshaab, Gothaab, Sukkertoppen (som nu for-

flyttes til et bekvemmere Sted), Holstensborg, Egedes-

minde, Christianshaab
, ,

Jacobshavn , Rittenbenk (som

forflyttes til Svarte- Vogel-Bay) , Omenak og Upernavik,

samt de trende Loger Fiskenæsset, Godhavn og Claus-

havn, med alle dertil hørende Bygninger, Inventarier,

Vare-Beholdninger og udestaaende Fordringer; og ende-

lig 49 Skibe, som ere bygte og indrettede deels til

Hval- og Robbe-Fangst, og deels til Fart paa Colonierne

i Grønland, nemlig;

Kronprindsenshaab, drægtig 122 C.-Læster.

General Eichstædt — 147 —
Baron Krag Juel Wind — 14 4 Va —
Geheimeraad Schack-Rathlov — 4 43 —
Kongens Gave — 405

Nepisene — 77V* — '

Conferentsraad Prætorius — 75 Va —
Rittenbenk — 74 V« —
Disco — 74 _
Sukkertoppen — 74 —
Friderichshaab — 73 —
Gothaab _

. 73 —
.

Omenak , . — 72 —
Island — 76 —
Holstensborg — 70 V'i

ir. u. 89
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Sfc. Peder drægtig 70 C.-I.æsler.

Godhavn — 60 —
Lovisenborg — 55 —
Thaasinge-Slot — 50 —

med alt dertil horende Inventarium af hvad Navu næv-

nes kan, hvilket altsammen (tilligemed alle de til Grøn-

lands Beseiling samt Hval- og Robbe-Fangsten horende

Brevskaber og Protocoller) nu overgaaer til de med

den grbnlandske Handel og Fiskefangst forenede

Handeler, efter den Priis, hvortil det er ansat i forrige

grbnlandske Handels Boger; hvorefter den nu stiftede

grbnlandske Handel tilfalder Alt det, som i indeværende

Aar maatte hjembringes af Fangsten under Spitsbergen

og i Strat-Davis, saavel som af Handelen ved Colonierne

og Logerne i Grbnland; hvorimod den forrige grbn-

landske Handel beholder for sig hvad endnu maatte

være forhaanden af Tran, Barder, eller andre forrige

Aars Producter fra Grbnland og Spitsbergen. Men om

disse samtlige Eiendomme, efter forbemeldte Anslag,

ikke kunne udgjbre den bestemte Capital af 2 Millioner,

ville Vi allern. tilskyde det Manglende af Vores Gassa.

Og skulde disse 2 Millioner ikke findes tilstrækkelige

til forbemeldte Handelers og Fiskeriers Drift, skal det

være Directionen allern. tilladt til det Manglende at op-

tage et Laan, mod lovlig Rente, indtil een Million.
—

"

7) Ligesom hver af de forenede Handeler, efter 4 Ar-

tikel, haver sit eget Gomptoir og Bogholderie, saa bliver

der, for Ordens Skyld, og at det altid sikkert kan

vides, hvad og hvor meget af den udkommer, 2 Bog-

holdere og 1 Casserer. den ene Bogholder for den

grbnlandske Handel og Fiskefangst, og den anden som

hidindtil for den islandske, finmarkske og færbiske

Handel og Fiskerie. Til daglige Udgifter tillades Cas-

sereren at have en Summa af 4000 Rigsdaler under

sin Bevaring, hvorfor han stiller Gaution, hvis Belbb

Directionen bestemmer efter Befindende. Alt hvad
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mere indlober af rede Penge, deponeres strax i Ban- 1781.

quen, hvor Handelens Hoved-Gasse altid skal være, og 2. Juli.

hver Handel derfor tage sit Folium sammesteds; og

paa det, som saaledes er deponeret, maa intet assig-

neres, med mindre Assignationen i dét mindste af 2

af de administrerende Directeurer er underskreven, og

af Gassereren parapheret. Ved hvert Aars Udgang ud-

drages, saasnart skee kan, af hver Handels Btiger en

General-Balance, som forelægges Direclionen, tilligemed

en oplyselig Forklaring om Handelens da værende For-

fatning, samt Vinden og Tåben, saaledes at Handelens

hele Tilstand deraf tydeligen kan erfares. Med Over-

skud eller Tab forholdes' som siden nærmere anordnes.

Men for at kunne, uden videre Byrde for Hoved -Gas-

serne, bestride saavel de nu paa hver af Handelerne

hæftende, eller herefter faldende Pensioner, som Pleie

og Kuur for dem, der i en eller anden Maade kunne

komme til Skade i Tjenesten, beholder den islandske,

finmarkske og færoiske Handel, til saadant Brug, den

Beholdning, som sammes Fattig-Casse havde til forrige

Aars Udgang; ligesom forrige gronlandske Handel over-

drager til den nuværende en, imod de Eiendomme,

som fra samme overgaae, forholdsmæssig Andeel af sin

Fattig-Casses Beholdning. — 8) Revisionen saavel af de

forenede Handelers Hoved- og Bi-BGger, som af Handels-

Betjenternes Regnskaber i Grbnland, Island, Finmarken

og Færoerne, besorges ved et af Os allern. anordnet

Uevisions-Gomptoir, som under Directionens Opsigt for-

enes med Handeierne; og Vi ville efterdags, som hidtil,

lade Revisor og hans beskikkede Medhjelpere betales

deres Gager af Vores Gasse ved Stats - Balance - Direc-

tionen. Revisor forer al den Gorrespondence, som
reiser sig af Antegnelserne og deres Decision, paa det

samme altid kan være vedbbrligen adskilt fra, og ikke

blandes med, den ovrige, til Handelens Bestyrelse egentlig

horende Brevvexling. Antegnelserne i Handelens Hoved-

°8 Bi- Boger, saavel som i det Regnskab, som Vores

* 89*
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1779. Etatsraad Hansen nu aflægger for den færoiske Han-

2. Juli. dels Administration i Kjobenhavn , decideres af Direc^

tionen. Men for Handels -Betjenterries Regnskaber i

vedkommende Lande ville Vi allern. være betænkt paa

at anordne en Decisor, dog paa den Maade, at de

Poster, som han ikke maatte ti Itro e sig paa egen Haand

at afgjore, udsættes til Referat for Administrationen,

som endeligen afgjor og deciderer samme ; med mindre

den maatte finde nogen Post saa viglig, at samme be-

hovede at extraheres til Referat i Directionens Protocol,

for at afgjbres ved dens Decision. Men de Decisioner,

som, enten paa den ene eller den anden af de foreskrevne

Maader, fældes udi Handelens Regnskabs-Sager, blive,

for vedkommende Decisorer, frie for alt Ansvar, saint

Paaanke for Lov og Dom. - 9) Den ved dette Vort allern.

Reglement stiftede Handel beholder ene Rettighed, i

forbemeldte 30 Aar, til at handle saavel paa Gronland,

som Island, Finmarken og Færoerne med dertil liggende

smaae Oer, ingen undtagen, saaledes som denne Ret-

tighed, ved de nu gjældende allern. Forordninger og

Forbudde imod andre, allerede findes bestemt, samt

Ret til at drive Hval- og anden Fiskefangst sammesteds.

I hvilket Alt Vi allern. ville paa det kraftigste haand-

hæve og beskytte Handelen med saadanne Friheder,

Rettigheder og Herligheder, som Vi finde passende

med det ved denne Indretning allern. tilsigtede Oiemed

;

samt, i saadan Henseende', lade den, efter Ansogningi

igjennem Vore Gollegier, meddele alle til dens Skibes

og Ladningers Sikkerhed efter Anordningerne udfor-

drende Sopasse, naar fra dens Side, paa anordnet

Maade, bevises og certificeres, at Skibene ere den til-

horende, og at de gaae enten for dens egen Regning,

eller paa Fragt , i hvilket Tilfælde saavel Skibene selv,

som disses Ladninger, skulle aldeles ubehindrede, og

uden noget Ophold eller Anholdelse, fortsætte deres

forehavende Reiser; ligesom de og, uden Directionens

Villie eller Tilladelse, ikke skulle blive, være sig >
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Krigs- eller Freds- Tider, anholdte eller anvendte til 1781.

andet Brug, end de af Directionen ere bestemte til. — 2- Juli

40) Ligesom det er Vores allern. Attraae, at Handelen

°g Fiskefangsten i forbemeldte Vore Lande, saavidt

mueligt er, skal forbedres og udvides; saa ville Vi og,

at den ved dette Vort Reglement stiftede Handel éi

alene skal holde de allerede havende, og de nu til

•samme overgaaende Hvalfanger- og andre Fisker-Skibe

1 vedborlig Stand, men og, saavidt Leiligheden kan til-

lade, stige at formere samme, ved at bygge nye Tid

efter anden; til hvilken Ende Vi allern. ville lade Han-

delen af Vores Gassa udbetale i Bygnings -Præmie af

hvert Skib, som den i Vor kongelige Residents -Stad

Kjobenhavn lader bygge af ny til Hval-, Robbe- og

Torske-Fangst, eller til anden Fart. 16 Rigsdaler, og af

hvert Skib, som den lader bygge paa andre Steder i

Vore Riger og Lande, 8 Rigsdaler pr. Commerce-Læst,

naar saadanne Skibe efter Forordningen af 18. Marlii

1776 ere bygte og indrettede til Defensions-Skibe; men
0verhovedet 10 Rigsdaler pr. Commerce-Læst, om ikke;

naar ellers Skibene bygges i Kjbbenhavn og til Han-

delens eget Brug; samt desuden en Præmie af 10 Rigs-

daler pr. Commerce-Læst for hvert Skib, som aarlig ud-

Pede$ paa Hval- eller Robbe -Fangst eller paa Torske-

deriet; hvilken Udrednings -Præmie ligesaavel skal

s,ra3kke sig til de paa Vinter - Fangst i Strat-Davis
udgaaende Skibe, som hine, der udgaae om Foraarel

P^Hval-, Robbe- eller Torske-Fangst. — 11U Hensigt
1

handelens Drift og Udvidelse i Grønland, Island,

Finmarken og Færoerne, ville Vi * ligeled es ei alene, at

d e der nu havende Anlæg til Handel skulle holdes ved
^a& f

, men endoi> formeres, saavidt dette maatte findes

^enligt.
Til hvilken Ende Directionen herved allern.

bemyndiges
til, naar oa hvor den maatte bringe i Er-

fn
"

r,n
B> at saadanne nye Anlæg \

være sig til Handel.
Ffin8st, eller Fiske-Virkning, maatte kunne blive nod-
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1781. vendige, eller nyttige, til al befordre Næring og Handel

2. Juli. paa visse Strækninger mere end for. da at anlægge
' samme af ny, ligesom og at forflytte de nu værende 1

Anlæg til bekvemmere og fordeelagligere Steder, saa-

vidl Fomodenheden del maatte udkræve. Dog, naar

nye Golonier eller Loger skulle oprettes i .Gronland,

maa Os, som hidindtil, derom i Forveien gjcires aller-

und. Forestilling, og Vores allern. Tilladelse dertil ind-

hentes. I hvilket Tilfælde Vi da af Vores Gasse allern.

ville lade udbetale de paa saadanne nye Goloniers eller

Logers Anlæg medgaaende Omkostninger, efter rigtig

og af Administrationen attesteret Regning. — 12) For

Gronlands Beseiling og Providering, samt Missionairers

og Catecheters Underholdning ville Vi, i Anledning af

de mellem Vort Missions-Gollegium og forrige alminde-

lige Handels-Compagnie i Aarene 1750 og 1781 sluttede

Foreninger, allern. lade i December Maaned hvert Aar

af Vores Gasse udbetale for hver Colonie 600 Bdlr., og

for hver Loge 300 Rdlr. Men hvad Missionairer, Cate-

cheter, eller andre Missionens Betjente oppebære ved

Handelen i Gronland, uden for det, dem af samme er

betinget, betales Handelen, som hidindtil, af Missions-

Gollegio, efter derover indsendende alteslerede Reg-

ninger. Med Erstatning for nye Missioners Anlæggelse,

forholdes ligeledes som hidindtil er skoet i lige Til-

fælde. — 13) Med de mæhriske Brbdre i Gronland for-

bliver det i alle Maader fremdeles som hidindtil, og

saaledes, som det ved Vort Danske Gancellies Foran-

staltning af 22. Martii 1777 nærmere er bestemt. 1

ovrigt have de i Overeensstemmelse med Vore allern.

Anordninger, som enten ere eller herefter blive givne

til Landets og Handelens Bedste, at drage al Omsorg

for, at de til deres Menigheder horende Grønlændere

holdes saavel til al mulig Orden i deres Huse, som til

Flid og Stræbsomhed i deres Næring. — 14) Ligesom

Vi hidindtil have allern. foiet de Anstalter, at de til

Hval - Fangsten og Fiskerierne fornødne Sofolk ikke
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skulle udskrives til Vores Flaade og anden So-Krigs- 4 781

.

Tjeneste uden i yderste Nbdsfald; saa ville Vi og allern. 2. Juli.

lade den nu stiftede forenede Handel vederfares den

samme SkaanseL saa længe dette Reglement vedvarer;

til hvilken Ende Vi allern. ville befale Vort Admiralitets-

Collegium, endog i de Tilfælde, naar Udskrivning skeer

til Vores Flaade, at drage Omsorg for, at Handelen kan

blive forsynet med det til dens Hvalfanger-, Fisker- og

Handels-Skibe behovende Mandskab, naar sammes Antal

fra Handelens Side opgives. Og da Nodvendigheden

udfordrer, at Hvalfanger- og Fisker-Skibene skulle være

forsynede med duelige og bvede Folk saavel til at fore

Skibene selv, som til at drive Fangsten; saa ville Vi

og, at de fra Fangsten hver Gang tilbagekommende

Folk, saa meget mueligt er, skulle forskaanes for Ud-

skrivning til Vores So -Tjeneste, naar de paa.den alle-

rede anordnede Maade ere forsynede med Reviser fra

Handelen (hvilke ellers Alle, som antages til denne

Fart, bor have), at de ere antagne til nye Reiser. —
15) Alle Commandeurer, Skippere og Skibsfolk, som

ere antagne til Fart paa Handelens Skibe, være sig i

Vores Danske Provindser, eller i Hertugdommene,

maae, naar de i saadant Ærende foraarsages at reise

til Lands til Vores kongelige Residentz-Stad Kjbbenhavn,

eller tilbage igjen, være befriede for at tage Vognmands-

Vogne, og derimod, upaatalt af Vognmands-Laugene nu

eller i Fremtiden, have Frihed til at tage hvad Vogne

de bedst kunne bekomme, samt overalt passere frie,

naar de med Reviis fra Handelen godtgjore, at de' en-

ten reise til Kjbbenhavn, for at tiltræde Tjeneste ved

samme, eller hjem igjen, naar deres Tjeneste eller For-

retninger for den Gang ophore. Dog have de, naar de

reise fra Kjbbenhavn, at forevise de Passer, som dem

gives af Handelen, for Ober-Præsidenten, som samme '

uden Betaling paategner; hvorefter de passere frit og

ubehindret; alene at de holde sig de Forsigtigheds-

Regler, som ere eller blive foreskrevne, i Anledning af
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1781. indrykkende Qvægsyge, eller andre smitsomme Syg-

% Juli. domme, vedborligen efterrettelige. — 16) Hvad So-

farende oe Haandværks-Folk der maatte indkomme fra

fremmede Steder til denne Handels Tjeneste, og ind-

Iræde i samme, nyde, saa længe de derudi' forblive,

lige Rettighed og Beskyttelse, som Vore egne her bo-

satte Undersaatter, uden at maae i nogen Maade hindres

i Tjenesten, eller tages derfra. Overalt skulle og Han- '

delens Folk og Betjente, baade her og i Grbnland, Is-

land, Finmarken og Færoerne, saavel som de der fare

paa Handelens Skibe, saa længe de staae i Tjenesten,

samt deres i Vore Riger og Lande boende Hustruer,

være frie og forskaanede for borgerlige Besværinger,

saa længe de ikke drive anden borgerlig Næring. -—

17) Hvad Haandværks-Folk, af Bbdkere og andre, Han-

delen maatte behove til dens og Fiskeriernes Fortsæt-

telse og Drift, maa den antage og bruge, aldeles ufor-

meent af Laugene i Kjbbenhavn eller andre, saa længe

slige Haandværks-Folk ikke arbeide andensteds end

paa dens Pladse og i dens Pakhuse, og ikke forfærdige

andet, end hvad der behbves til Handelen, Fiskefang-

sten, Skibs-Byggeriet, og Skibenes Udrustning. — 18) Naar

Nogen paa Handelens Hvalfanger- eller Fisker- Skibe

farende, som enten selv har været bosat i Hertug-

dommene, eller hort til en der bosat Familie, skulde

i Handelens Tjeneste afgaae ved Dbden, haver Direc-

tionen Rettighed til, uden Deeltagelse af Staden Kjbben-

havns Skifte-Jurisdiction, at lade hans Efterladenskab

imod behbrig Rigtighed udlevere til Arvingerne, alene

at dette skeer med dens Skifterets Forevidende, under

hvilken den Afdbde hbrte forend han gik i Tjenesten,

. paa det Arven kan efter Loven, komme til rigtig De-

ling; ligesom Vi og ville have alt saadanne Afdbdes

Efterladenskab, som udfores til Vores tydske Provindser,

allern. fritaget for al Afkortning af 6 te og 10
de Penge.

Naar derimod nogen Handels -Betjent ved Colonierne

eller Logerne i Grbnland afgaaer ved Dbden, og efter-
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lader sig umyndige Arvinger, skal Directionen være i 1781.

Oberformynderes Sted, og imodtage i Handelen den 2. Juli.

dem tilfaldne Arve- Capital, imod 4 pro Gento aarlig

Rente, indtil de bliver myndige og kunne modtage den,

da den igjen til dem skal udbetales. — 19) Alle til

Grønlands, Islands, Finmarkens og Færoernes Beseiling,

samt Hvalfanger- og Fisker-Skibenes Udrustning behb-

vende Varer, have Vi, saavel ved Indgaaende som Ud-

gaaende, allern. frilaget for Told i Oresund, Belterne

og Kjbbenhavn, saavel som for Consumtion, Accise og

alle andre ordinaire eller extraordinaire Paalæg, som
nu ere, eller herefter maatte vorde paabudne. Paa

alle indenlandske Fabrik- eller Manufaetur-Varer , som

Handelen lader udfore, enten til disse Lande, eller 1

fremmede Steder, og hvorpaa Præmier enten allerede

ere eller maatte vorde bevilgede, ville Vi lade samme
allern. godtgjbre af Vores Gasse de paa ethvert Slags

allerede fasisatte eller herefter fastsættende Præmier.

— 20) Iligemaade ville Vi allern. have de fra Grønland,

Island, Finmarken og Færoerne hidbringende, og herfra

!gjen til indenrigske eller fremmede Steder udbringende

Varer, saavel som den Tran, der bliver udbrændt af

det Hval- og Robbe-Spæk, som hjembringes fra Grøn-

land, eller fra Fangsten, til Kjbbenhavn, fritagne fra

Told, Consumtion, Accise og alle nu værende eller til-

kommende Paalæg af hvad Navn nævnes kunne, alene

med den Undtagelse, at der af de grønlandske, islandske,

finmarkske og færøiske Varer, som herfra igjen udskibes

til fremmede Steder, betales ved Udskibningen \ pro

Gento Recognition af deres Værdie. — 21) Alle Skibe,

s°m disse forenede Handeler ere tilhorende, skulle,

naar de fare for sammes egen Regning, eller bringe

Varer til eller fra Grønland, Island, Finmarken og

Færoe, saavel som naar de udfore disse Landes Pro-

ducter, enten directe derfra eller fra Kjbbenhavn til

Nemmede Steder, allern. være befriede paa alle Steders

1 Vore Riger og Lande for Havne-, Laste- og Rancon-

/
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1781. Penge, samt for alle Afgifter i Sundet og Belterne, de

2. Juli. sædvanlige Fyhr- Penge alene undtagne. Og saavidt

disse Handeler, i Anledning af deres Varers Udskibning

til Spanien, Middelhavet, eller andre sydlige Farvande,

maalte finde Speculation paa at hjemfbre nogle frem-

mede Varer, som ellers ere tillad le i Vore Riger og

Lande at indfores, skal del være dem allernaad.

tilladt at indfore samme, med den Ret og de Frilieder,

hvilke Commerce- Forordningen og Told-Anordningerne

allern. have bestemt; dog at Handelerne derpaa nyde

vedblivende Oplags-Frihed, uden Hensigt til Qvantiteten;

hvad som da af disse Varer bliver udfort til udenrigs

Steder, bliver fri for alle Told-Afgifter; men hvad som

forbliver i Landet, fortoldes efter Anordningerne. —
22) I Hensigt til Vægt og Maal, samt Auctioners Hol-

delse, saavel som med at Handelerne selv, uden at

bruge Justeer-Kammeret, besbrge Justeringen af deres

Tran -T6nder, forholdes fremdeles ligesom hidindtil;

dog maae Tran-Tbnderne, for Efterretligheds Skyld,

være forsynede med Handelens Mærke, og den være

ansvarlig til, at Alting med Maal, Vægt og Justering

saaledes forrettes og lilgaaer, som det ved Anordnin-

gerne allern. er bestemt. Ligeledes maa Directionen

ved Handelernes egne Beljente lade besbrge Watei"

skouts-Embedet for alle deres Skibe, udfærdige Rullerne

over Mandskabet, samt lade foranstalte alt detBehbvende

i Hensigt til sammes Forhyring. — 23) Videre skal det

være disse forenede Handeler allern. tilladt, til alle

* Documenter, som for samme udfærdiges, og deriblandt

til Glareringerne ved Told-Stederne, at betjene sig af

ustemplet Papiir, saaledes at deslige Documenter, naar

de alene af de rette Vedkommende, hvert efter sin Be-

skaffenhed. ere udstedte og underskrevne, skulle paa

alle Steder, og i al Rettergang, være lige saa gyldige,

som om de paa stemplet Papiir vare udfærdigede.

;

') Ved kgl. Resol. 19. Juni 1783 (Rentek. Norske Relat. og

i
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24) Hvad Metaller og Mineralier Her maatte findes i 1781..

GriJnland, Island, Finmarken og Færderne, ville Vi allern. & Juli.

have Handelen overladt at anvendes til sammes mest

duelige Nytte og Fordeel. imod billig Betaling for Ar-

beidet til dem, som opgrave eller fore saadant til ved-

kommende Handels-Pladse. Dog bliver dem, der eie

Grunden paa de Steder, hvor saadant falder, denne

deres Ejendom i alle Maader forbeholden, saa at Han^

delen maa have Grundens Brug i deres Minde. Salt-

værket paa Reykenæs i Island ville Vi derimod indtil

videre have Os allern. forbeholdet; men det depved

faldende Salt modtager Handelen fremdeles paa den

allerede vedtagne og af Os allern. approberede Maade,

— 25) Handelens egne Skibe, hvad enten de fare paa

Hval-, Robbe- og Torske-Fangst, eller paa anden Fart,

Ullade Vi allern. fremdeles at beholde det Split -Flag,

som de hidtil have fort, og som er af mdrkere Dug,

end det, der er anordnet for Vores Flaade; og ligesom

den forrige gronlandske Handel haver ladet forfatte, for

Hvalfanger-Skibene, særdeles Skibs-Arlikle, hvilke af

Os allern. ere blevne approberede; saa skal det og

være disse forenede Handeler allern. tilladt, at forfatte

Skibs-Arlikle for deres andre Skibe, hvorhen de end

seile, og til hvad Brug de end ere bestemte
;
paa hvilke

Arlikle Vi og, naar Directionen saadant allerund. an-

stiger, ville meddele Vores allern. Approbation. —
26) For Islands Beseiling betales fremdeles, ligesom nuj

ved hvert Aars Udgang til Vores Gasse 7000 Rigsdaler

Resol. prot. 64, Nr. 63) er denne § forklaret saaledes:

at Handelen er fritaget for stemplet Papirs Brug til de

Documenter, som af Handelen eller paa dens Vegne til

andre Contraherende udstedes, men kan ikke gyldigen

modtage og lade sig af andre Contraherende meddele

Skj tider og andre Documenter paa Biendomme, som den

tilkjbber, paa ustemplet Papir.
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1781. Courant, og for Færoernes, efter del imellem Vor Stats

-

2. Juli. Balance -Direction og Finance-Collegium sidst vedtagne,

5500 Rd. Courant. Men Vore Landskylds -Rettigheder

i begge Lande, som indlægges i Handelen, betales des-

uden for sig, og det i Færoe efter den Taxt, som hidtil

haver været , men i Island med 7 Rd. 48 Sk. Courant

for hver Skippd. Fisk, men for 1 Alen Vadmel 12 Sk.,

for \ Par Hoser 7 Sk., for 1 Tde Lax 6 Rd.
7

for 1 Tde

Smor 9 Rd., samt for 1 Tde Tran paa 120 Potter 7 Rd.

90 Sk., altsammen i Croner; derimod beholder Han-

delen fremdeles, paa samme Maade som hidindtil, saa-

vel Jordebogs-Indtægterne, som ovrige visse og uvisse

Afgifter af Vestmannoe, mod derfor at svare til Vores

Casse 200 Rd. Croner i aarlig Afgift. - 27) Ligesom

de islandske, finmarkske 02; færoiske Handeier i Al-
7 KJ

mindelighed fortfare i den samme Forfatning, i hvilken

de hidtil have været, saa vedblive de og, den nu stif-

tede Forening uagtet, alle de Accorder og Contracter

Handelen vedkommende, som de allerede have sluttet

og indgaaet, inden Foreningen skeede; ligesom og den

gronlandske Handel, uagtet den nu forenes med hine

under fælles Direction, forbindes til de Accorder og

Contracter om alle de i Aar behovende Fornddenheder

til forestaaende Expedition til Vinter-Fangsten, være sig

til Skibenes eller til vedkommende Coloniers Provide-

ring, som forrige gronlandske Handels- og Fiskefangsts-

Direction maatte have sluttet, — 28) Da disse forenede

Handeler have saa mange Skibe, og Beskaffenheden af

disses Bestemmelse er saa meget ulige, at Farligheden

for det Hele ikke kan eragtes at være storre end saa,

at Handelen selv, ved at beregne Præmier af dens

Skibe og Varer paa en So-Assurance- Conto, billig maa

formodes altid at kunne have rigelig Erstatning, om et

eller andet Skib eller Ladning skulde forulykkes: saa

bliver Directionen herved allern. bemyndiget til, at lade

dens Skibe og Ladninger, ligesom hidindtil, gaae for

Handelens egen Risico, uden at den, ved indfaldende
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ulykkelige Hændelser, derfor i nogen Maade forbindes 1781.

til Ansvar. Derimod er dog Directionen ingenlunde 2. Juli.

formeent, at lade et eller andet af Handelens Skibe

eller Ladninger assurere, naar den, enten i Betragt-

*ung af saadanne Ladningers Værd eller andre Om-

stændigheder, maatte finde det betænkeligt at vove

samme uassurerte ; men da Vor allern. Villie og Hensigt

tø det almindelige Bedstes Befordring er stilet derpaa,

at denne Handel ei alene maa blive varig, men og med

Ticlen endnu mere tiltage og udvides, saa skal hvad

der overskyder paa Handelens Assurance-Conto , blive

staaende derpaa, og alene anvendes deels til at afbftde

hvad Tab i Tiden uventelig kunde indtræffe, og deels

tø at kunue saa meget vissere holde de nu havende

°g herefter anskaffende Skibe i fuldkommen Stand. —
29) I ivrigt ville Vi allern. have saavel Handelen selv,

°g dens Betjente, som Indbyggerne i Vore Lande : Grbn-

land, Island, Finmarken og Færoerne, indbyrdes og

hver for sig haandhævede ved de Rettigheder og Fri-

heder, som dem ved andre endnu gjældende allern.

Anordninger allerede ere forundte, saavidt de ved dette

Vort allern. Reglement ikke udtrykkelig ere bestemte;

ligesom Vi allern. have Os forbeholdet, at gjore hvad

nærmere Anordninger Omstændighederne i sin Tid

ftiaatte vise at blive fornodne. saavel til Næringsvæse-

i nets Forbedring og Opkomst i disse Lande selv, som

Handelens deraf flydende indvortes Forfatning og Drift,

fi
1 Overeensstemmelse med Stedernes Beskaffenhed, oa

I
deriblandt især med deres Beleilighed til fordeelagtige

Handels-Producters Anskaffelse; da det for Handelen

.
bliver en Pligt, ogsaa paa sin Side at række saadanne

Vore allern. Foranstaltninger Haanden, som i lige Grad

sigtende til dens sande Fordeei, samt til disse Landes

Velfærd og Vore Staters Bedste. — 30) Da Directionen

ikke bliver Idnnet af Handelen, nyde de fire Directeurer,

som et Honorarium, til lige Deling indbyrdes 1 pro Cento
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1784. af det ved Handelen hvert Aar udkommende Overskud.

2. Juli. De Directeurer, som alene ere administrerende, nyde

ligeledes begge tilsammen nU pro Cento, og Gassereren

og Bogholderne ligeledes tilsammen V4 pro Cento, som

en Opmuntring til Stræbsomhed og Flid i Tjenesten, da

de ingen privat Handel maae fore. — Saavel Directeu-

rernes som Beljenternes Gager og Lbnninger ved Han-

delen her fritage Vi allern. fra al Afkortning *, hvilken

Fritagelse, fra indeværende Aars Begyndelse af, ogsaa

skal strække sig til samtlige Handelens Betjente i Grøn-

land, Island, Finmarken og Færoerne. — 31) Da Vi

ellers ved disse Handelers Forening, foruden Hande-

lens Forbedring og Udvidelse, samt Vore Staters deraf

flydende Flor, have den allern. Hensigt, at Vore kjære

og troe Undersaatter, saavel i indbemeldte Lande selv,

som andre Vores Stater, kunde ogsaa umiddelbar hoste

Fordeel af denne Vor Stiftelse : saa ere Vi allern. blevne

til Sinds, i sin Tid at ville tillade, at enhver af forbe-

meldte Vore Undersaatter, som dertil maatte have Evne

og Lyst, maa tage Deel og indsætte Penge i denne

forenede Handel, imod derfor at bekomme, ved Vores

Stats -Balance- og Ober-Skatte-Direction , saa mange

Actie-Breve, stilede paa Ihændehaveren, samt udstedte

og underskrevne af Directionen, som den indsatte Ca-

pital er stor til; i hvilken Henseende Handelens Fond,

fra 1. Januarii indeværende Aar at regne, er inddeelt

i 20,000 Dele, eller Actier, hver paa 100 Rigsdaler, og

til ydermere Sikkerhed for dem, som i sin Tid maatte

indskyde Penge i denne Handel, guarantere Vi dennem

hermed engang for alle i foranforte 30 Aar fire pro Cento

aarlig Rente af samme, saaledes, al, naar den aarlige

Vinding ved disse Handeler ikke var saa stor, al den

«J For. 12. Juni 1770. Denne Fritagelse for Pro-Cento-Skat

er communiceret Landfogden ved Rentek. Skriv. 7. Juli

1781 (Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 888).
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belob sig 4 pro Cent af det hele Indskud
>

Vi da af 1781.

Vores Gasse ved Stats- Balance- Directionen vil lade 2. Juli.

samme supplere. — 32) Handelens Boger og Regn-

skaber sluttes ved hvert Aars Udgang, og i April Maa-

ned 1783 holdes for tørste Gang, og siden aarlig i

samme Maaned, en General -Forsamling, til hvilken at

bivaane Interessenterne i Forveien i Aviserne, og ellers

paa udfordrende Maade indkaldes. I denne General-

forsamling, hvorved Directionen bor være tilstede, skal,

'

foruden en omstændelig Forklaring og Efterretning om

Handelens Tilstand i alle sine Dele, fremlægges af Ad-

ministrationen en af Handels -Bbgerne uddragen og af

samme til Beviis om Rigtigheden attesteret og under-

skreven Balance, hvoraf de forenede Handelers Over-

skud i det næstforlbbene Aar tydelig og med Overbe-

visning kan erfares; skulde det nu ved denne Leilig-

hed befindes, at dette Overskud overstiger 4 pro Cento,

skal det saaledes overskydende oplægges til Handelens

Fond
,
og antøres paa en særskilt Vindens- og Tabens-

Gonto, indtil det er steget til 100,000 Rigsdaler, da dem,

som have indskudt Penge i Handelen, endnu tillægges

1 pro Cento Interesse af deres indskudte Capitaler,

saaledes at de da nyde deraf 5 pro Cento. Paa samme
Maade forholdes , naar Overskuddet atter er steget til

andre 100,000 Rigsdaler, da de, som have indskudt

Penge, igjen nyde 1 pro Cento mere, og altsaa 6 pro

Cento af deres Capilaler. Saaledes fortfares med at

lægge Overskuddet til Handelens Fond: men om og

hvorvidt Interesserne af de indsatte Capitaler, ved

hver 100,000 Rigsdaler, som saaledes vindes, skulle

end videre forhbies, naar de eengang ere stegne til

6 pro Cento, ville Vi allern. have overladt Directionen

at bestemme, efter de da for Haanden værende Om-

stændigheder. Skulde derimod noget Aar indtræffe, at

der ikke blev vundet saa meget, at 4 pro Cento af de

indskudte Capitaler kunne deraf udredes, tages det

.
~ -4

-. t r\ 'ø t
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1781. Manglende af Handelens oplagte Overskud, hvorefter

2. Juli. da de af dette sidste svarende Interesser maae rette

sig; dog at de, som have indsat Penge i Hande-

len, altid nyde, i Folge Vores forbemeldte allern. Gua-

rantie, 4 pro Cento af deres Indskudde. — 33) Mod

Enden af de for denne Handels Vedvarenhed fastsatte

30 Aar, skal Directionen og Administrationen i denne

Henseende sammenkalde samtlige Interessentere, at de

kan tage i Overveiende og fatte en Beslutning, om de

da maatte ville fratræde Handelen, eller gjore allerund.

Ånsdgning om fremdeles at vedblive samme, hvilket

sidste da vil ankomme paa, hvad der allern. maatte

findes gavnligst i alle Henseender; ved denne Leilig-

hed giver ellers hver Actie en gyldig Stemme, og

skulde Udfaldet ved de fleste Stemmer blive for at fra-

træde Handelen, da ville Vi i saa Fald lade antage

alle Handelen da tilhorende urbrlige Eiendomme, med

dertil horende Inventarier, for den samme Værd, som

de nu til Handelen overlades, naar de efter det fore-

' gaaende findes at være holdte i forsvarlig Stand, samt

efter lovlig Taxalion lade udbetale hvad nye Anlæg

af dette Slags imidlertid maatte være gjorte: ligesom

det skal staae Directionen frit for at repartere og dele

mellem Actie- Eierne det, som efter næstforegaaende

Artikels Indhold er vundet i de fremfarne 30 Aar, og

som en Reserve-Fond er indebeholden. — 34) Saaledes,

som foranfbrt, skal det ubrbdelig forholdes i de 30

Aar, som ere bestemte for denne forenede Handel; <>v

derudi maa ikke gjbres nogen Forandring uden Vores

efter allerund. Forestilling nærmere paafulgte Bevilling

og Tilladelse., hvilken at udvirke dog skal være forbe-

holden Directionen, som det paaligger at besbrge AU

hvad Handelens sande Bedste udfordrer. Forbydendes

Alle og Enhver derimod at handle, eller derudi Hinder

og Forfang at gjbre. Givet paa Vort Slot Fredensborg

den 2. Julii 1781.
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Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, Amt- 1784.

mand Stephensen og begge Biskopperne, ang.
5 - Juh -

Opsynet med de kongelige Kirker. Fredensborg

5. Juli 1781 A
.
— Rentek. Norske Expert. Prot. 14, 32-33.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Vi

toed Mishag have fornummet, at Kirkerne paa Vore for-

beholdne Jordegodser paa Vort Land Island ikke holdes

i vedborlig Stand, og at derfor adskillige deriblandt,

saasom Mbdrevalla og Thingore Klosteres med tiere,

desaarsag nu skal befindes i en yderlig brøstfældig og

slet Tilstand, hvilket til den stbrste Deel erfares at være

foraarsaget deraf, at der ikke aarfig er bleven holdt

noget nbiagtigt Opsyn enten over disse Kirkers Ved-

ligeholdelse eller over deres Indkomsters rigtige An-

vendelse til saadant Oiemærke: saa have I, enhver

Amtmand og Biskop, udi det hannem allern. anbetroede

Amt og Stift, herefter til" alle Tider nbie at paasee og

vaage over, ei alene at Kirkerne paa Vore forbeholdne

Godser blive aarligen visiterede, og ved den Leilighed

P^a det ndieste efterseet og antegnet, saavel hvad Bro'sf-

føldigheder derpaa maatte findes, som og hvorledes

°g hvorvidt disse fra Aar til Aar blive istandsatte, samt

enhver Kirkes Indkomster dertil behbrigen anvendte;

Hl hvilken Ende I hvert Aar bor lade eder meddele ei

alene paalidelige Beretninger om alt Foranfdrte, men

°g tillige af Forpagterne, der blive at tilholde uvæger-

lig at istandsætte hvad Brbst der befindes, en rigtig

Forklaring og Regnskab over enhver Kirkes Indtægter
*

og sammes Anvendelse, paa det I derefter om det Hele

aarlig kunne indsende eders udfbrlige Beretning der-

over til Vort Bentekammer. Dermed skeer Vor Villie.

Befalendes eder Gud. Skrevet paa Vort Slot Fredens-

borg den 5. Juli? 1781.

l

) Canc. Skriv. 5. Juni 1784.

tr. i*. 40
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^81. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

7. Juli. dal og Amtmand Stephensen, ang. Postindret-

ningens Fremme. Khavn den 7. Juli 1781 l

.
—

Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 895.

Da endnu ikke fra Hr. Sliflbefalingsm. ThodaL og

Hr. Amtm. Stephensen er indlobet nogen Efterretning

om Iværksættelsen af den ved kgl. allern. Reskripter

under 13. Maji 1776 og 8. Julii 1779 approberede Post-

Indretning og Post-Taxt i Island, ligesom man og ikke

heller finder forstbem" Reskript i Landsthings-Acterne

indfort, men ikkun det sidste i Landsthings- Acten pro

1780: — saa maae vi tjenstlig anmode Hr. SdTtbef. og

Hr. Amtm. at underrette os, ei alene af hvad Aarsage

bem <e Reskript af 13. Maji 1776 ikke, ligesom det

senere, er paa Landsthinget 'publiceret, men endog

hvorvidt det med Iværksættelsen af Poslindretningen fra

Sysselerne til Bessested er avanceret, og hvad der hin-

drer, at samme endnu ikke er fuldfort, samt endelig,

om Brevenes Befordring fra Bessested til vedkommende

Steder i Landet kan ved det allerede approberede Reg-

lement tillige opnaaes, eller derom ifolge Reskriptet

under 8. Julii 1779, 11. Art., skal forventes nærmere

Forslag, hvilket i saa Fald saasnart mueligt maatte ind-

sendes, eftersom det er H. Maj 1" allern. Yillie, at denne

nyttige Indretning ufortovet skal sættes i Drift. Rente-

kammeret den 7. Julii 1781.

20. oktbr. Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i

Island, ang. Uddelingen af Handelens Bidrag til

Fattige. Khavn 20. Oktbr. 1781. — tø. Copieb.

Litr. T, Nr. 932.

Da det, for at forekomme al Tvistighed og Uvished

i Henseende til Repartitionen og Uddelingen af de Penge,

som de Fattige i ethvert Syssel ere tillagte af den Han-

') Rentek, Skriv. 27. Februar 1782,
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del. hvorunder samme sorterer, eragtes^ bekvemmere 1781.

°r> sikkrere, at bemeldte Penge modtages af vedkom- ^^q^^T
Hende Sysselmænd, istedenfor hidindtil af Repstyrene:

da haver Kammeret ved Correspondence med Admini-

strationen for den kongel.gronlandske, islandske, finm. og

føroiske Handel bragt det tierhen, at Kjbbmændene hver

for sin Havn blive i næstkommende Aar beordrede,

herefter at levere disse Penge trl Sysselmanden, imod

hans Qvittering. Hr. Sysselm. haver derfor herefter at

modtage bemeldte Penge, og efter gjorte Repartition

at besbrge dem uddelte ved Repstyrene, samt forsyne

sig med disses Attest og Qvittering for Uddelingen. —
Rentekammeret den 20. Oktbr. 1781 f.

Kongelig Resolution ang. Oprettelse af et 17. Decbr.

andet Distrikts • Chirurgikat paa VevSterlandet.

Christiansborg 17. Decembr. 1781". — i Anled-

ning af en Ansøgning fra Jon Einarsson, som var en af de

ifrilge Reskr. 10. Mai 1762 af Landphysicus underviste Elever

;

han havde „næsten anvendt 11 Aar paa at blive en duelig

Chirurgus", og allerede i 1776 taget Examen, men var nu

uden. Ansættelse. Kammeret erkjender, at der er Trang til

Oprettelsen af en ny Lægepost, og anbefaler derfor Andra-

gendet, der dog med Hensyn til Supplicantens Ansættelse horte

under Cancelliet (Torest. 8. Decbr.). - Rentek. Norske Relat.

& Resol. Prot. 62, Nr. 116.

Indbemeldte Vort Rentekammers Forslag om en

anden Ghirurgi Antagelse i Vesterfjerdingen i Island,

1

) særskilt Skrivelse til Landfoged Skuli Magnusson, at be-

sorge Uddelingen i Guklbr. Syssel , i Anledning af kgl.

Resol. 28. Juni d. A. (Copieb. sst. Nr. 928), samt til

Sysselmand Jon Jacobsson i Oefjords Syssel, i Anledning

af at Kjbbmanden paa Oefjord vilde tilegne sig Retten til

,at uddele de nævnte Bidrag (Copieb. sst. Nr. 931). Copie

af dette Circulaire tilstillet Stiftamtm. Thodal og Amtm.

Stephensen ved Skriv, af s. D. (Copieb. sst. Nr. 934).

*) Rentek. Skriv. 12. April 1783.

40*

- i
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1781. med lige Gage som de (rende forhen aniagne Fjerdings-

17. Decbr. chirurgi, nemlig 66 Rd. aarlig, bifaldes, og tillade Vi allern.,

at den derunder indbegrebne Degnekost, der belober aarlig

omtrent til 24 Rd., maa," foruden dei til enhver af disse

Chirurgi forlængst henlagte 10 Rd., af Vores Kasse ud-

betales, indtil at sanvine andensteds fra kan faaes. Frem-

deles er det o» Vores allernaad. Villie, at en saadan

Chirurgus maa, ligesom de andre Chirurgi, erholde en

af de Os tilhorende Gaarde til fri Bopæl, imod sæd-

vanlig Godtgjorelse til den Forpagter, som nu haver

saadan Gaard, som og til Instrumenter saavel som Bb-

gers Anskaffelse eengang for alle 50 Rd., rhed Vilkaar,

at saadanne Instrumenter og Boger forblive under Land-

physici Tilsyn, som Inventarium for efterkommende

Fjerdingschirurgi. Men hvad angaaer Forslaget om
denne Tjenestes Besætning, da bliver saadant Os at

foredrage fra Vort Danske Cancellie. hvorimod Stift-

amtmanden i Island fra Vort Rentekammer maa tilhob-

des at foranstalte det videre Fornbdne. saavel i Hen-

sigt til bemeldte Chirurgi ovrige Lon, som med at

udsoge ham en bekvem og saaledes beliggende Bopæl i

Vesterfjerdingen, at Oiemærket med hans Ansættelse

bedst kunde opnaaes. Christiansborg Slot den 1 7. De-

cember 4781 ^

1782. Reskript til Kjobenhavns Magistrat, ang.

^Januar. Betalingen for Latinske Sopasser. Christiansborg

9. Januar 1782". — Bekjencltgjort i Kjobenhavn ved

Raadstue- Plakat 14. Januar 1782 (Original-Aftryk paa et

Qvart-Ark; Qvart-Forr. for 1782, S. 213 -214; Schou VIII,

215); her optaget i Henhold til For. 13. Juni 1787, Cap. 1,

') communiceret Cancelliet ved Rentek. Skriv. 22. Decembr.

1781 (Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 962). •

*) Reskr. 19. Juni 1782.
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S 17. Siell. Tegn. LXXXXI, 10b—11. Rubr. hos Fogtm. 1782.

VI. 2, 46i. ;
*

9. Januar.
Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Vi give

eder hermed tilkjende, at Vi allern. have fundet for

godt. #1 de udstedende latinske Sopassers Indlosning og

Betaling skal, til et passeligere Forholds Tilveiebriugelse

imellem Bekostningerne og Skibenes Drægtighed, i disse

for Søfarten og Handelen fordeelagtige Tider, saaledes

herefter være regieret, at alle Skibe i Vore Stater skal

for deslige latinske Sopassers Erholdelse erlægge 2

Mark Danske par Commercelæst, udi hvilken Betaling

skal være iberegnet det stemplede Papirs Belbb, som

Passet er skrevet paa. Derefter I eder allerund. have

at rette. Befalendes &c. Christiansborg Slot den 9.

Januarii 1782 *.

Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene i «. januar.

Island, ang. Godtgj oreise for utaxtmæssige Varer.

Khavn 12. Januar 1782. — isi. Copieb. Litr. T,

Nr. 984.

Det er kommet under Spbrgsmaal, om Handelen

ikke er pligtig at erstatte de Varer, som Indbyggerne

i Island modtage sammesteds, uden at de ere blevne

efterseete, naar de siden findes utaxtmæssige; men da

del ikke agtes gjorligt, at Handelen svarer til Mangel

paa noget Slags Varer, som kan være Forringelse under-

kastet ved at fores fra Sted til Sted, eller ved at blive

uforsynlig forvarede, efter at vedkommende Kjbbere

have fort dem hjem til deres Huse, saa maa de efter-

see de kjobte Varer slrax, og inden de reise fra Han-

') s. D. er emaneret Reskript til de fire Stiftamtmænd i Norge

(Norske Tegn. XLII, 6b— 7) af samme Indhold, men med

Tillæg, at norske Trælastdragere skulle, saalænge de til

Trælast -Transport alene bruges, erlægge den under 17.

Januar 1781 bestemte Betaling.
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1782. delsstedet, og da, naar de finde Mangel ved samme,

TJ^T*' iilortdvel vidnesfast anmelde saadanl, hvorimod den

kg). Handels-Direetion er af Kammeret anmodet, at ville

stille Ordre til vedkommende Kjobmænd, at Ingen, som*

tilforhandler sig Varer ved Handelen, maa nægtes at

lade samme eftersee paa Stedet. Rentekammeret den

12. Januarii 1782 1
.

21. Januar. Plakat ang. algierske Sopasser. Christians-

borg 21. Januar 1782 ?
. — Ikke publiceret i Island,

men optaget i Henhold til Forordn, i. Mai 1747, jevrif. For.

13. Juni 1787 Cap. I, g 16. — Emaneret gjennem General-Land-

Oecon. ogCommerce-Collegium. — Original-Aftryk hos Hbpfiher.

Qvart-Forr. for 1782, S. 9—11 (Tydsk, S. 11—1335 Schou

VIII, 215-217.
"

Plakat til Advarsel mod al Misbrug af Sopasser,

samt angaaende algierske Passers Tagelse for de Skibe,

som passere Cap Finisterræ.

Vi Chrislian den Syvende &c. G. A. V., at omend-

skjondl Vi hidindtil med Velbebag have erfaret den

Nbiagtighed, hvormed Vore kjære og troe Undersaatter

have holdet sig de til Gredilens Vedligeholdelse for det

danske Flag, saavel i Vore Love, som i Traetaterne

grundede Forskrifter og Anordninger allerund. efterret-

lig, og at de. i Overeensstemmelse med de til Uviden-

heds og Feiltagelses Forekommelse af alle Tractaler og

Anordninger, som skulle tjene til de Handlendes Rette-

snor, af Os foranstaltede og uddeelte Bokjendtgjorelser,

hvori til Undersaatternes Bedste er iagttaget Alt, hvad

som i nærværende Forfatning kan lette og udbrede

Nationens Handel i dens tilladelige Grene, have ent-

holdet sig fra Alt det, som kunde foranledige de krig-

) Copie af dette Circulaire tilstillet Stiftamtmand Thodal og

Amtmand Stephensen ved Rentek. Skriv. 12. Januar 1782

(Isl. Copieb. sst. Nr. 985).

) Plak. 14. April 1783.
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forende Magter til at fatte Mistanke til det danske Flags 1782.

overall bekjendte Troskab og Paalidelighed: saa ville 7^^**^
v i dog. til ydermere Sikkerheds Befordring, herved allern.

have anordnet og befalet, at paa det intet Skib for-

medelst manglende Docunienter skulde blive udsat for

nogen Fare, skal der af Vedkommende tages algierske

Sopasser for alle de Skibe, som seiJe forbi Cap Finis-

terræ, dog under Forbeholdenhed af den ved Plakaten

af 26. Februarii 1781 fastsatte Godfgjorelse for ubrugte

Passer. Og skal af alle de Skibe, som fare paa hiin

Side af bemeldte Cap, og ikke ere forsynede med al-

gierske Passer, erlægges dobbelt saa meget i Straf, som

Passet koster, lovrigt finde Vi Os foranlediget til her-

ved allern. at erklære, at ligesom Vi paa det ivrigste

vil lade Os Vore kjære og troe Undersaatters Handels

og Ejendommes Beskyttelse være angelegen, saa ville

Vi ogsaa paa det skarpeste lade alle dem straffe, som

paa en eller anden Maade maatte gjore sig Vores kgl.

Beskyttelse uværdige; og skulle alle de, som maatte

befindes at misbruge de erholdte algierske Passer, uden

Benaadning ansees og straffes efter Vores i den Hen-

seende udgivne Keglemerit af 1. Maji 1747; ligesom og-

saa enhver Redere, der kunde overbevises om ved

falsk Eeds Aflæggelse at have tilvendet sig Vore Passer,

foruden anden Straf efter Anordningerne, kan vente at
' *

vorde tiltalt og anseet som Meeneder ifolge Loven,

hvorhos Vi forbeholde Os efter Omstændighederne at
*

belonne den eller de, som beviisligen kunde opdage

og angive en saadan Overtræder. — Hvorefter Alle og

Enhver sig allerund. haver at rette og forholde. Givet

paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kgl. Residence-

Stad Kjobenhavn den 21. Januarii 1782.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho- 23. Febr.

dal og Biskoppen i Skalholt , Finnur Jonsson,

ang. Benenciariers Pligt at vedligeholde Kirkerne.
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782. Khavn 23. Februar 1782. — Canc. Brevb. for 1782,

P. M. Som det af Hr. Stiftbefalingsmands og D.

Hoiærv." givne Forklaring og Oplysning, i Anledning

af Præsten til Eydaler Præstegjeld i Mule Syssel, Hr.

Gisle Sivertsens Ansbenine, om at maatte nvde en For-

dring 17 Rd. 3 Mk., som Supplikantens Faders Bo

havde til Kirken, og hvoraf hans Medarvinger have

cederet ham deres Part, uanseet at saadan Fordring

ved D. Hoiærv.* givne Decision er ham frakjendt: —

•

er fornummen. at efter Reskript af 1708, samt Biskop-

pernes Instruction 1 ere Beneficiarii forbundne til at

holde Kirkerne vedlige, endog ex Propriis, saavidt Kir-

kerne selv. ikke have Formue dertil, og at Præsterne

desuden forbindes til dette ved deres Kaldsbreve: —

-

saa er det klart, at Supplikanten ingen Fordring kan

have til Eydale Kirke, og at folgelig hans Medarvingers

Cession til ham af samme er ipso jure uden Kraft.

Man skulde derfore, efter slige og flere i Deres Erklæ-

ring anfbrte Omstændigheder, tjenstligst have Dennem,

til videre Bekjendtgjbrelse for Supplikanten, tilmeldet,

at det hermed i All vi! have sit Forblivende ved D.

Hoiærv.' afgivne Decision. Det kgl. Danske Cancellie

den 23. Februarii 1782.

Febr9 Kongelig Resolution ang. Consumtions-Godt-

gjfifelse for Brændeviin. Christiansborg 27. Fe-

bruar 1782. 1 General-Toldkammerets Forestilling 12.

Febr. bemærkes , at for 1757 betaltes ingen Consumtion ai

Sukkervand og Skum til Brændeviin, men bestemtes forst ved

kgl. Resol. 22. Juni s. A. (Plak. 22. Aug. 1757) 5 Aaret efter

opdagedes, at man ogsaa kunde brænde af Sirup og Mallast

eller Opstikning, og Paalæg i den Anledning bestemtes ved

kgl. Resol. 24, Januar 1758 (Plak. 27. Mai s. A.). De i disse

Plakater bestemte Regler ere siden optagne i Told -Rullens

v

*) see Reskr. 11. Mai 1708 og Instruction 1. Juli 1746, § 17.
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28. Cap. og i den nye Consumtions-Forordning 6. Cap. 1. §. 1782.
— Herved havde man dog ikke for 6ie, at den saaledes 27. Febr.
brændte Brændeviin skulde blive udfttrt, og Consumtions-Godt- —-—v-^-^
gjorelse derfor forlangt, hvilket heller ikke indtraf for end 1769,

(ta der meldtes, at en stor Deel af den til Island forte Bræn-
deviin var Sukker-Brændeviin, og gjordes opmærksom paa det

Tab, som opstod ved derfor at betale Consumtions- Godtgø-
relse. I Anledning heraf blev ved kgl. Resol. 4. August 1769

tilstaaet halv Godtgj oreise for saadan Brændeviin, men Bræn-

deviinsbrænderne, navnlig Kammerraad Lihme, vedblev gjen-

tagende at fordre hoiere Godtgjorelse. Ved Resolutioner 28.

Novbr. 1774 og 29. Decbr. 1777 tilstodes Consumtions-Godt-

gjo'relse af udfort Korn -Brændeviin, men det oplystes, at en-

deel Sukker-Brændeviin udfbrtes under Navn af Korn-Brænde-

viin
, og for at forebygge dette

,
foreslog Kammeret nogle

Foranstaltninger. — Vestindisk- Guineiske Rente- og General-

Toldkammerets Danske Forestillinger og Resolutioner pro Anno

1782, Nr. 21 5 communiceret Kjbbenhavns Magistrat ved

Toldk. Skriv. 16. Marts og bekjendtgjort ved Raadstue-Plakat

18. Marts 1782 (Qvart-Forr. for 1782, S. 216-217; Schou

VIII, 253-254).

Vi approbere i Eet og Alt Kammerets allerund.

Betænkning og Forslag i denne Forestilling, og ligesom

del da finder Vores Bifald, at Kammeret ad interim

ved Godtgjorelserne for Kornbrændeviin paa Toldboden

har ladet Vedkommende edeligen forsikkre, at det var

brændt af Korn, og ikke enten ganske eller tildeels af

Sukker-Sager, saa ville Vi nu, at af al Mallast og Op-

stikningj som fra Skibene fores ind i Byen, skal her-

efter betales 1 pCt. i Told, og naar Mallast plier Op-

stikning bruges til Brændeviinsbrænden, da 4 Rd. pr.

Balle i Consumtion, hvorimod Vi tillade, at forbemeldte

Eder nu ikke mere fordres, og at indtil videre af alt

Brændeviin, som udskibes til fremmede Steder, samt

til Island og Finmarken, maa, saa længe Vi maatte finde

for godt derfor at tilstaae Godtgjorelse, denne Godt-

gjorelse gives efter Gonsumtions-Forordningens 4. Cap.

6. Art. med Vn Sk. pr. Grad, indtil 6 Graders Styrke.

°S det uden Forskjel hvad enten Brændevinen er brændt
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af Mallast, Opstikniug og andet Sukker- Affald, eller

Kornvare. — Dette foranstalter Kammeret nu bekjendt-

gjort med det Tillæg, at naar Mallasl, Opslikning eller

andre Sukker-Species betræffes paa ujusterfe Baller og

Foustager, da skal alt det Anholdte være Confiscation

undergiven, og Boderne af det Allsammen beregnes.

Christiansborg Slot den 27. Februarii 1782.

27. Febr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal, ang. Postindretningens Fremme. Khavn 27.

Februar 1782. — Uh Copieb. Litr. T, Nr. 1024.

Ligesom man ikke paatvivler, at Hr. Stiftamtm., efter

Deres gode Lbfte i Skrivelse af 4. Septbr. f. A., jo

sorger for, at det kgl. Reskript af 13. Maji 1776, om

Post-Indretningen i Island, bliver i Vinter trykt for sig

selv, saa bnskede Kammeret at faae nogle Exemplarer

deraf tilsendte i næste Sommer. Men hvad det angaaer,

at det, for at faae Postindretningen i Drift, vil være

fornbdent at tillægge de længst borlliggende kongelige

Betjente i Landet en absolut Ordre at gjore Begyndelse

med Postens Affærdigelse, hvad enten Brevene ville

blive mange eller faa af Begyndelsen: saa, da det alt

ved Kammerets Skrivelse af 7. Julii a. p. er Hr. Stift-

amtm. tilkjendegivet, at det er H. Maj*' allern. Villie,

at Postindretningen ufortovet skal sættes i Gang, agtes

nærmere Ordre herfra til Underbeljenterne derom ikke

fornoden, da Hr. Stiftamtm. saavel derved, som ved de

om denne Sag ergangne tvende kgl. Beskripler af 1776

og 1779 er allerede noksom bemyndiget til at foran-

stalte ved Ordre til Betjenterne alt hvad til dens Iværk-

sættelse kan agtes fornodent , hvorhos H. Maj* allern.

haver tilsagt at ville
,
endog ved Tilskud af sin egen

Kasse, komme Indretningen til Hjelp, ifald dens egen

Fond ikke bliver tilstrækkelig til at den derved kan

sættes i Gang. Og skulde Postgangen fra Bessested

tilbage til vedkommende Steder i Laudet ikke kunne
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iværksættes paa den i Reskriptet af 1779, dets M. Art.

anordnede Maade, bliver Hr. Stiftamtm. herved lige-

ledes bemyndiget til, efter Overlæg med Vedkommende,
a t fastsætte det Fornodne derom, hvilke Bestemmelser

l^e da siden vilde indmelde til Kammeret, til nærmere
erholdende kgl. allern. Approbation. Rentekammeret

den 27. Februarii 4782.

tyggel

Rentekammer-Skrivelse til Sysselmand Petur 39. Marts.

Thorsteinsson i Norder- Mula Syssel, ang. Be-

sen af 6de Jorder. Khavn 30. Marts 1782.

- Tsl. Copieb. Litr. T, Nr. 1070.

Da Hensigten af den om ode Gaarders Optagelse

ergangne allern. Forordn, af 15. April 1776 er at for-

mere saavel Familiernes som Gaardenes Tal, saa for-

staaer det sig selv. saavel efter Forordningen som efter

den til dens nærmere Forklaring siden skete Publica-

lion, at ikke engang Familiernes Antal paa de bebygte

Gaarde maa derved formindskes, meget mindre allerede

beboede Gaarde eller Gaardsparter derfor lægges ode,

ligesom og at de, som ikke ville rette sig herudi efter

Forordningens Hensigt og Forskrifter, ikke have efter

samme Adgang til de derved udlovede Belbnninger.

Hvilket herved meldes Hr. Sysselmanden, i Anledning

af Hans derom under 20. Septbr. f. A. indgivne Fore-

stilling. Rentekammeret den 30. Marlii 4782.

Kongelig Resolution ang. Islands oeconomiske 8 Ai" il -

Forhold, Præmier m. v. Christiansborg 8. April

1782 1
. — I Rentekammerets Forestilling 9. Marts foredra-

ges Beretning om Tilstanden i Island siden Efteraaret 1780.

Med Hensyn til Tilstanden i Almindelighed havde Sysselmand

Magnus Ketilsson i Dala Syssel for dette Syssels Vedkommende

berettet, at der var megen Hunger, efter hans Mening foraar-

saget ikke alene ved foregaaende tre haarde Aar, men ogsaa

) kgl. Resol. 19. Mai 1783
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1 782. fordi AJmuen solgte for meget til Handelen, og derved blottede

Hi April, sig for Forraad til egen Husholdning. Derefter gjennemgaaes

de forskjellige Forsog og enkelte Forslag til oeconomiske Re-

former af flere Arter, i Anledning af hvilke Præmier foreslaaes

til nogle Personer, og det indstilles at love saadanne for Efter-

tiden. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 63, Nr. 18. —
Resolutionen er i Uddrag meddeelt Stiftamtmand Thodal ved

Rentek. Skriv. 8. April 1782, og dens Afsnit om Præmie-Til-

sagn for Benyttelse af Torv og for Udtapning af Myrer kund-

gjort paa Althinget ved Thodals Bekjendtgj oreise 25. Juni

1782, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. v, S. 13—14; det forste

Membrum er publiceret i Althingsb. s. A. S. 86. — Indholdet

af denne Resolution anfo'res og i „Extract af de Resolutioner,

hvorved nogle almindelige Benaadninger for Island udsættes",

der er trykt som Bilag xvm til den danske Udgave af For.

13. Juni 1787, S. 82 (islandsk Udg. S. 142) 5 de her bestemte

. enkelte Præmier opregnes ogsaa, tillige med de derom givne

fremtidige Tilsagn i det islandske Literatur- Selskabs Skrifter

(Rit hins i'slenzka lærdfans lista félags) 2. B., S. 270- 276.

Iudbemeldte Vort Rentekammers allerund. Relation

om Islands og Finmarkens Tilstand for den Tid fra

Efteraaret 1780 til samme Tid 1781, samt om de udi

Island i bemeldte TFd fbiede oeconomiske Foranstalt-

ninger, med mere, have Vi ladet Os udfbrligen fore-

drage, og er det Vor allern. Villie: 1) at Vort allerhbieste

Mishag over den islandske Almues uforsynlige Udsalg

til Handelen af de i Landet frembragte Fbdevarer, som

de lil deres egen Underholdning behbve, tilkjendegives

Vedkommende, samt at Ovrighiden og Betjenterne i

Island anbefales, ei alene paa bedst eragtende Maade

at foreholde Almuen de skadelige Fblger af saadan

Uforsynlighed, men endog paa det alvorligste at holde

over, al saadant for Eftertiden kan vorde rettet; og

2) at Bonden Gunlaug Magnussen af Strande Syssel

maa, til Befordring af den af ham begyndte Hvalfangst,-

nyde en Præmie af 10 Rd. af Vores Kasse. Ligeledes

bifalde Vi 3) indbemeldte Vort Rentekammers Foran-

staltning, med at udlove Præmier til Hvalfangstens Be-

fordring i Island, og tillade, at indbemeldte 12 Mænd
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i Adelvig, som udi det under 9. Maji 1781 erhvervede 4 78-2.

Thingsvidne navnlig ere anførte, maae, til endvidere 8- April.

Opmuntring i denne Fangst, af Vores Kasse nyde en "
~"

Præmie af 4 Rd. hver, eller tilsammen 48 Rd.; —
samt 4) al Bonden Einar Johnsen af Bardestrands Sys-

sel maa, til en Opmuntring udi det af ham begyndte

Lodes-Fiskerie, forundes en Præmie af 4 Danske Species,

som af Meelbodernes Renter blive at udrede. — 5) Frem-

deles have Vi med allern. Bifald ladet Os foredrage

de Personer, som paa en eller anden Maade have viist

nogen Flid, der fortjener Opmuntring, samt de Forsiage

og andre til Oeconomiens Forbedring i Island . nyttige

Handlinger, hvorom Vort Kammer er bleven underrettet,

og ville Vi: a) især med allern. Velbehag ansee, at
x

Torvejord soges og anvendes til Brændsel overalt i Is-

land, hvor den kan erholdes, ligesom Vi og tillade, at

en passelig Belonning een Gang for alle maa tilsiges

Enhver blandt Almuen' sammesteds, som opdager brug-

bar Torv og forer den i Brug til Brændsel i Hushold-

ningen, saaledes at Gjodningen derved spares, hvilken

Præmie eller Belønning nærmere foreslaaes af vedkom-

mende Sysselmand, hvorover Stiftamtmanden meddeler

sin Eragtning efter hvert Tilfældes Omstændigheder

;

:—
b) at Skipperen Jens Rasmussen Præst, for at have

overskibet nogle Stykker Drivtommer fra Langenæs til

Vapnefjord, til Brug ved den ny opbyggende Bro over

Jbkelsaa i Mule Syssel, maa nyde en Douceur af 10

Rd. af Meelbodernes Renter; — c) al en 4 Par Harer

til Prove for det forste oversendes til Sbnderlandet i

Island, hvoraf de tvende Par sættes paa een af Oerne

sammesteds, og de andre tvende Par paa det af Laug-

mand Thorarensen foreslagne Sted i Borgefjords Syssel,

Botns-Skov kaldet \ og maa disse Harer af Vores Vild-

bane overlades, ligesom Bekostningerne paa deres Over-

førsel blive af Meelbodernes Renter al bestride; —

') Rentek. Skriv. 15. Mai 1784.

t
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1782. d) at del af Provst Bjorn Haldorsen forfattede Skrift,

8. April, angaaende Benyttelsen af de vilde Urter, som voxe

j overalt i Island o. s. v., niaa for Vores Regning trykkes

I
og indbindes, til fri Uddeling i Island, paa samme

Maade som saadant er skeet med bemeldte Forfatters

Afhandling om Bondebruget i Almindelighed, og med

lige Douceur til Forfatteren, af 2 Rd. for hvert Ark,

som Skriftet kan udgjbre i Tryk; — og endelig e) at

til en Prbve for det forste og indtil videre udsættes en

Præmie af 1 Rd. for hver af dem i Mule Syssel, samt

i Nordlandet i Island, som forplante til Haugen og der-

ved tilveiebringe og avle den storste Mængde af Angelica-
#

Rod hjemme ved deres Gaarde. — Saa ville Vi og:

6) forunde Enken Sophia Amalia Is fjord af Mule Syssel

for hendes Forsog til Haugedyrkning, og til Opmuntring

for Andre der i Sysselet, 4 Danske Species, som ud-

redes af Meelbbdernes Renter; — ligesom Vi 7) herved

allern. approbere Kammerets Foranstaltning med at an-

skaffe et lidet Partie Haugefro til Forsendelse til hvert

Syssel i Island, hvis Betaling, naar Regning derover

indkommer, maa godtgjbres af Meelbbdernes Renter. —
8) Videre approbere Vi allern., at til 14 adskillige Per-

soner i Oster- og Nordlandet, som have sat ialt 682

Favne Jordgjærder og 20 Favne Steengjærder, ere af

Meelbbdernes Renter udbetalte de derfor bestemte

Præmier, af Belbb 88 Rd. 56 Sk., og tillade Vi, at til

Vores Amtmand Stephensen maa overlades at godtgjbre

Beboeren paa Naustum og Opsidderen paa Myrakot,

begge af Skagefjords Syssel, der ligeledes have æsket

Præmier for Gjærdesætning, hvad dem derfor kan til-

komme, efter at det er fraregnet, som Enhver af dem

efter sit Forhold burde have sat for ethvert af de Aar,

som ere forlbbne siden Forordningen desangaaende af

13. Maji 1776 udkom, og Gjærdernes Længde efter

Dansk Maal er opgiven, samt at det, som da skal ud-

betales til dem i Præmier, maa af ham requireres som

Forskud af Jordebogskassen, imod igjen at refunderes
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bemeldte Kasse af Meelbodernes Renter. — 9) bifalde

allern.. at indbemeldte Vicelaiigmand Thorarensens

Porslag 1

, orø Præmier for Myrers Udtapning i Island,

1782.

8. April,

') Vice-Laugmand Stephan Thorarensens Forslag vare ifblge

Forestillingen følgende: 1) at Præmier forst og fornem-

melig burde udloves for saadanne Myrers Udtapning, som

ere beliggende enten i Tunerne og de gj ildede Hjemmarker

selv, eller og tæt ved samme, saasom Eiendommene i Al-

mindelighed derved bedst kunne forbedres. Men ikke desto

mindre var det efter hans Formening at onske: 2) at

ogsaa Andre, som udtappede Myrer, som formedelst deres

Fraliggenhed ei kunde lægges til Tunet eller Hjemme-

marken, kunde gives Haab om Præmier, i Forhold til de

udtappede Myrers Storrelse og andre Omstændigheder ved

sammes Forbedring. — 3) at Præmier bedst og nyttigst

kunne inddeles og udloves paa den af Landhusholdnings-

Selskabet brugelige Maade, saaledes nemlig : at Præmierne

bleve inddeelte i adskillige storre og mindre, i Forhold til

de Præmieæskendes udviste stfirre og mindre Arbeide og

Flid ved Udgravninger. Til Ex., at dersom Kongen maatte

finde for godt at bestemme 30 Rd. aarlig til Uddeling for

Myrers Udtapning, kunde samme udloves i 5 forskjellige

Præmier, nemlig een paa 10 Rd., til den, som befandtes

at have udgravet og i Hensigt til Græsningen forbedret

det største Stykke Myr ; een paa 8 Ril., for den, som kom
den første na^rmest, og trende Præmier paa 6, 4 og 2 Rd.

De tvende sidst anførte mindste Præmier kunde egentlig

bestemmes for dem, som havde udgravet eller forbedret

en Myr i Udmarken, men de trende første alene for dem,

som havde foroget og forbedret deres Tune ved en Myrs

Udtapning. — 4) at disse vel egentlig, efter hans forhen

indgivne Forslag, først skulde kunne æskes efter trende

Aars Forlob, men at den Tid, fra hvilken disse trende

Aar skulde begynde at regnes, maatte blive fra Sommeren

1780 iberegnet, saasom Nogle i Nordlandet til den Tid

havde begyndt med dette Arbeide. — 5) at dette Arbeide

meget vilde befordres, dersom Kongen maatte finde for

godt, til Grøfters Udgravning at skjænke nogle af de uden-

lands brugelige Jern-Spader, i det mindste et tilstrække-

ligt Antal til Modeller, hvorefter andre kunde forfærdiges,
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1782. især dets 3., 4., 5. og 6. Post. maa for det forste tjene

8. April, til Regel og Rettesnor, indtil fra Vores Stiftamtmand

Thodal kan erholdes Underretning, hvorvidt del i Et

eller Andet kan behove nogen nærmere Bestemmelse,

hvorimod den 7. Post i bemeldte Forslag udsættes til

nærmere allerund. Forestilling, indtil Stiftamtmandens

Betænkning i den Henseende erholdes. — 10) tillade

Vi allern. , at Klosterholder Widalin, for at have paa

egen Bekostning oplaget og bebygt o Stykker ode Jor-

der, Reinestad Kloster tilhorende, maa tillægges en Præ-

mie af 20 Rd. for hvert Stykke af bemeldte optagne

ilde Jorder, eller tilsammen 100 Rd., som af Vores

Kasse til ham udbetales, med de Vilkaar, at disse ode

Gaarders Optagelse ei alene bliver uden videre Bekost-

ning for Vores Kasse, men og at de for Eftertiden be-

hvilke da af Sysselmændene vilde blive at uddele til de

dueligste Jordbrugere. Til Grund for denne Post anfores,

at de i Landet til Jordopgravning brugelige Redskaber ei

ere aldeles tjenlige, og at Kongen havde lovet at ville

skjænke til Landet nogle Tue-Plove, som efter Th. B Me-

ning skulde være mindre nyttige end Spaderne. — 6) at

Bevisenie eller Attesterne om Myrernes Udtapning maatte

indrettes paa samme Maade, som brugelig er ved andre

Jordforbedringer ; især maatte deri oplyses : a) det udtap-

pede Stykke Myrs Størrelse
$
b) hvor mange Alen Grofter

der baade rundt omkring og paa samme vare gravede;

c) at "Vandet ved disse Grøfter ledtes af Myren, samt at

denne derved blev mere tor end forhen 5 d) at de udtap-

pede Myrer vare gjddede, og det hellere med Aske ogHestemiig

endmedKomog; og endelig e)hvormeget Græsvæxten derved

var forbedret og tiltaget. — 7) at ligesom Kongen aarlig

uddeler nogle Præmier til de Betjente og Geistlige i Norge,

som mest udmærke sig med Flid i Jordforbedringen, saa-

ledes maatte det og behage H. Maj* at udsætte 2 å 3

Præmier aarlig for Myrers Udtapning i Island, hvorudi de

kongelige Betjente samt Præsterne der i Landet alene

skulde tage Deel, hvorved han troer denne Sag vilde vinde

desmere Fremgang.
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standig holdes bebygte ; at Sysselmanden i Bardestrands 1782

Syssel, Bjarne Einarsen, maa tilkjendegives Vores allern.

Velbehag over hans Foretagende med at etablere nye

Familier,- ligesom Vi og ville have tilsagt ham nogen

Belbnning, naar han vedbliver at drive denne Sag i

bemeldte ham anbetroede Syssel; og endelig, at Om-

kostningerne paa FlatSes og Hergilsbes Deling maa til-

siges sammes Eiere, at vorde i sin Tid af Vores Kasse

efter billig Regning erstattede.-— Og \\) Til Befordring

af den nyttige Kornmaling ville Vi allern. forunde Jon

Magnusen, Jon Torlaksen og Jon Stephensen paa Sorle-

tunge, alle af Oefjords Syssel, for deres udviste Flid

med at udhugge Qværnesteen, én Belbnning af 2 Rd.

hver, som udbetales af Meelbbdernes Kenter. og tillade

Vi, at den af Bjarne Einarsen indsendte Mblle- Model

maa stikkes i Kobber, og Bekostningen saavel paa Stik-

ningen som Aftrykket af samme bestrides af Vores

Kasse, ligesom ifolge Vores Resol. af 8. Martii 1 779

skeet er med bemeldte Einarsens Afhandling om Vand-

qværners Brug. — Ibvrigt have Vi med Fornbielse for-

nummet, at man med temmelig Vished kan gjbre sig

Haab om de nyttige Bensdyrs Forplantelse i Island.

Christiansborg Slot den 8.' April 1782.

Reskript til Stiftamtmand Thodal, ang. Reg- April.

lerne for Brugen af Torskegarn i Havnefjord.

Christiansborg 8. April 1782 1

. — Rentek. Norske

Expert. Prot. 14, Nr. 145, S. 93—98.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Os

allerund. er foredraget, hvorledes Brugen af Torskegarn

i Havnefjord, siden dermed forst begyndtes, ei alene

skal have tiltaget i saadan Mængde, som formenes langt

at overgaae det med en saa trang og indkneben Stræk

-

') Reskr. 18. Septbr. 1793.

ir. b. 41
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1782. ning passende Forhold, men det endog skal være kom-

ik April, met til den Vane og Misbrug, at Garnene udsættes alt-

"^^^
for tidlig, just i det, ja endog forend Fisken formærkes

at være kommen fra Havet, for at sbge ind ad Fjorden,

og da, formedelst den store Mængde Garn, som moder,

hvorved Indlobet og Indgangen til Fjorden afslænges,

hindres i sit Lob at komme frem til det Sted, som den

efter naturlig Drift soger, for at gyde sin Ravn, hvorved

den Tid efter anden afskrækkes og befrygtelig vender

tilbage, med videre, hvorom. Vi til nærmere Underret-

ning have ladet foranstalte en judicial Befaringsforretning

:

— saa have Vi, ei alene til Afskaffelse af forberbrte

med flere sig indsnegne Misbruge, men og for at er-

holde fastsat og indfort en bedre Orden ved Garn-

fiskeriet, allern. fundet for godt herved at anordne og

befale som følger:

1) Skal det være Alle og Enhver forbudet at ud-

sætte Torskegarn i Havnefjord forend den 24. Marts,

som agtes at være den visseste Tid, da Fisken pleier

at sbge derind, imidlertid kan Krogfiskeriet drives med

des stbrre Flid, og deraf des lettere og sikkrere skjbn-

nes, naar den rette Hav- eller Vaartorsk er kommen,

og forend den med Visheci formærkes maa aldeles

ingen- Garn lægges, men da skal forst forsoges med

nogle faa Garn af den, som af Repstyrerne udnævnes

at gjore den fbrste Prbve; udsætter Nogen Garn, hvad

enten det er sbnden eller norden for Lonekots Dvb,

inden forue Tid, eller for end den rette Havtorsk vides

at være indkommen, bbde derfor hver Person især V«

Rd. og for Baaden ligesaa % Rd. Specie; skeer det

anden Gang af samme Personer, bbde de dobbelt. —
2) Ingen Torskegarn maa lægges nogensteds paa det

saa kaldede Hrbin, som begynder ved Ollestad bg

strækker sig til Hvalbre-hbfde, paa hvilket Hrbin Fisken

menes at lægge sig for at gyde: ligesaa lidet skal det

være Nogen tilladt at lægge Garn i Lonekots Dyb, som

beskrives at tage sin Begyndelse fra Vesten midt for
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Hrbinsnæs, og gaaer mod Oster til midt for Ottestad, 4782.

igjennem hvilket Dyb Fisken formenes forst at have sin 8. April.

Indgang i Fjorden; ikke heller maa Garn lægges uden

eller vesten for bemeldte Dyb, hvorved Fisken maatte

hindres i sin Gang derind, og paa det disse forbudne

Steder kan vorde des polere bestemte, og befriede for

al Garnsætning, saa maa Ingen understaae sig at lægge

sine Garn paa den nordre Side af Lonekots Dyb læn-

gere mod Sonder eller nærmere Dybet, end indtil saa-

vidt, at Hofde-Taa staaer modsat eller i Linie med Vi-

velfjeld, saa at den syderste Ende af Garnene ikke lægges

længere mod Sonden, end efter bemeldte Meed; ikke

heller maa det være tilladt, at lægge Garn i Fjorden

paa samme Side af Dybet længere vester, end indtil

at Hlid staaer modsat eller i Linie med Esjuhals; læn-

ger norden i Fjorden lægger Ingen Garn, uden atgjbre

sig selv Skade, indtil at Selberg gaaer sammen med

Vivelfjeld ; inden imellem bemeldte Mærker agtes Torske-

garn uden Fare for Fiskeriets Spilde at kunde sættes.

Paa den sondre Side af Fjorden maa, som for er meldt,

ingenlunde lægges Garn i Hroinet, ikke heller længere

nord eller nærmere Lonekots Dyb, end at det bliver

aldeles frit, saa maa de heller ikke paa den Side komme

med Garnlægningen længere mod Vester, end indtil at

Hruderklettene staaer modsatte eller i Linie med Keiler,

og mod Oster ind om Stroim, hvilket er paa en Stræk-

ning omtrent 500 Favne i Længden og 100 Favne i

Breden, hvor Torskegarn der maa være tilladt at læg-

ges; skulde Nogen befindes herimod at handle, og

bruge Garn paa de herudi forbudne Steder, bode hver

for sig, som i saadan Mishandling befindes, \ Grone,

°g den, som Baaden eier, desuden \ Crone; blive
1'

samme Personer befundne anden Gang i samme For-

brydelse, bbde, foruden de samme Boder, al den Fisk

tillige, som de paa det forbudne Sted befindes at have

fanget, eller dens fulde Værd. — 3) Ingen maa lade

Garnene staae Dagen over, paa det at Fisken ikke

41*
^ V - %

I
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4782. deraf skal blive sky, naar ikke yderste Nod af Storm

8. April, og Uveir det forhindrer, men de skal optages om Mor-
^-^^^^

genen, og udsættes igjen mod Aftenen; lader Nogen

uden bemeldte Nbdsfald Garnene staae Dagen over,

enten urbrte naar Andre kan optage sine, eller Fisken

alene tages af og Garnene strax slippes ud igjen, uden

at fores i Land, bbde hver Person for sig, som er med

saadanne Garn, 2 Mk. Croner, og befindes samme Per-

soner oftere i den Forseelse, bbde dobbelt. — 4) Ikke

heller maa Garn udlægges tidligere om Eftermiddagen

end efter Klokken 3, eller efter Non: hvo derimod

handler, bbde hver Person \ Mk. Specie. — 5) Skal

det være aldeles forbudet, at lægge Garn Lbverdags

Aften, saavel i den Henseende, at de ikke skal staae

Sbndagen over, som og derfor at Fisken kan desbedre

samles, og have Frihed til Mandagen at blive rolig i

Fjorden; hvo sig derimod forseer, bbde for hver Per-

son en Crone, men den, som Baaden eier, derforuden

en Crone; skulde Nogen forsbmme Lbverdagen at op-

tage sine Garn, naar det er mueligt, saa at de blive

staaende Sbndagen over, bbde herforuden det, som i

3. Artikul er paalagt; befindes Nogen tiere at handle

herimod, bbde dobbelt. — 6) Og paa det den altfor

upasselige Mængde Garn, som bruges paa saa liden

Strækning, kan nogenledes indskrænkes, da skal her-

efter paa et Tomandsfar ikkun bruges 3 Garn, som

tilsammen ikke maa være mere end 90 Favne, eller

hvert Garn 30 Favne langt, og paa et Firemandsfar i

i

det Hbieste ikkun 6 Garn, hvoraf ethvert ikke maa være

over 30 Favne, og tilsammen 480 Favne; understaaer
i

Nogen sig flere Garn at bruge, end her er foreskrevet,

da skal det eller de bedste han betræffes med over

det fastsatte Antal, aldeles være forbrudte, og som

Boder forfaldne til lige Deling imellem en eller anden

i Alftenes Rep boende fattig Fisker, som kunde have

haft Tab paa sine Garn, eller være tilskaant (!) nogen
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ar*den Skade, og Reppens Fattige. — 7) Alle ovrige 1782.

foran bemeldte Boder skal deles mellem Repstyrerne, 8. April.

s°m over denne Anordning skal være Opsynsmænd,

°§ Reppens Fattige. Blive Boderne ikke i Mindelig-

hed og uden'Vidtlbftighed betalte, opgives de Skyldiges

Navne i Tide for Landfogden, som uden videre Proces

°8 Dom foranstalter, at Bodernes Værd af deres Lbt

bliver exsequeret, foruden Executions-Omkostningerne.

—

8) Med denne Anordning skal Repstyrerne, eller tillige

med dem andre retskafne og for god Orden nidkjære

Meend, som til Opsigt maatte have bekvem Bopæl og

dertil kunde beskikkes, have noieste Indseende, at den

vorder efterlevet, og det ferste Nogen formærkes, enten

i Henseende til forbuden Tid eller Sted, derimod at

bryde, skal de af dem, som det maatte fornemme,

kalde de Nærværende til Vidner, paa det ingen Tvivl

skal være, eller Forevending bruges, om Personernes

eller Forseelsens Rigtighed, og saasnart de komme i

Land, eller paa Stedet i Gjerningen, om det er mueligt,

skal dem betydes Broden, i hvilken de ere befundne,

og deres Navne derefter, saasnart Leilighed gives, for-

sendes til Landfogden. — Men skulde det befindes, at

de, som Opsigten have, ere herudi efterladne eller

eftergivende, og ikke eftersætter eller angiver dem, •

som mod denne Vor allern. Anordning bryder, skal de 1

derfor tiltales og straffes med Boder, lige med de Skyl-

dige. — Endelig ville Vi, dersom Erfaringen ved for-

anforte Foranstaltnings Iværksættelse skulde vise nogen

nærmere Bestemmelse i en eller anden Henseende at

være fornoden, allern. have dig bemyndiget til, da al

foranstalte samme, dog at saadant strax derefter til Vort

Rentekammer indberettes, paa det Vores allern. Appro-

bation derover kan vorde indhentet. — Thi haver du

Vores allern. Villie og Befaling ikke alene selv at over-

holde, og noie at paasee dens allerund. Efterlevelse,

men og samme paa Thinge til Almuens og alle Ved-
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4782. kommendes allerund. Efterlevelse at lade læse og of-

'

^"^p^ føntlig bekjendlcjore. Hermed skeer Vor Villie &c.

Skrevet paa Vort Slot Christiansborg p. p. den 8. April

i

i?. April. Forordning ang. Forholdsregler mod smitsomme

Sygdomme hos Almuen. Christiansborg 17. April

1782 1
. — Publiceret paa Althinget 1795, og Rubrum i Al-

thingsbogen for s. A. (Leirårgor&um 1796. 8TO) S. 4. —
Siell. Reg. 75, 208- 212. Original - Aftryk hos Hbpflher;

Qvart-Forr. for 1782, S. 71-76; Schou VIII, 260—265. Is-

landsk Oversættelse af §§ 1, 5, 6 og 7 ved M. Stephensen,

trykt som Anmærkning ved den islandske Oversættelse af Plak.

27. Mai 1808 (Canc. Skriv. 3. Juni 1808).

Forordning, anlangende de fornbdne Hjelpemidler

til de blandt Almuen opkommende smitsomme Sygdom-

mes Helbredelse og at forekomme deres videre Ud-

bredelse.

Vi Christian den Syvende åc. G. A. V. At, som

Vi have bragt i Erfaring, hvorledes Almuen paa Landet

udi Vort Rige Danmark, naar nogen smitsom Sygdom

iblandt den indfalder, deels enten slet ikke betjener

sig af, eller dog ei paa den rette Maade og med den

• nodvendige Diæt anvender* de tjenlige Lægemidler, som

foreskrives de Syge, og ved hvis Hjelp den stbrste Deel

ibhindt disse, naar tillige hos dem blev holdet reenligt

og luftigt, kunde helbredes, deels ligesaalidet bruger

den fornbdne Forsigtighed til at forekomme deslige

') dette Reskript, hvortil Forslag var indsendt af Stiftamt-

mand Thodal, er approberet ved kongelig Resol. 8. April

1782, og Thodal tillige bemyndiget til, „dersom Erfaringen

ved denne Anstalts Iværksættelse skulde vise nogen nær-

mere Bestemmelse at være fornoden, da at foranstalte

samme, imod at indberette saadant strax" til Rentekam-

meret, for derfra at indstilles til kgl. Approbation (Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 63, Nr. 21).

') For. 5. Septbr. 1794 § 2 5 Plak. 27. Mai 1808 § 4.

1

é
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smitsomme Sygdommes videre Udbredelse, da tverlimod 1782.

Uvedkommende, som ikke til de Syges Pleie behoves, 17- April,

ubesindigen indfinde sig hos disse, og saaledes ofte paa-

drage sig og andre en Smitte, som de havde kundet

°g burdet undgaae; saa, endskjondt Vi ikke paatvivle,

<*t jo vedkommende Jordegods -Eiere, enhver for sit

Gods, saavel som de offentlige Stiftelsers og det benefi-

cerede Godses af os beskikkede Forsvar, forsaayidt

samme angaaer, drage i deslige Tilfælde tilborlig Om-

sorg for de dem undergivne Bbnders Vel, ligesom såa-

dant i Almindelighed paaligger enhver Husfader for sit

Huses Folk, saavidt han dertil haver Raad og Leilighed,

ville Vi dog, til at lette denne de Vedkommendes Om-

hue, og til, saavel at befordre Land -Almuens Helbre-

delse, naar den af deslige Sygdomme angribes, som og

at forekomme saadan Smittes videre Udbredelse, for

Fremtiden allern. have anordnet og befalet, ligesom Vi

og hermed befale og anordne: 4) Naar nogen blandt

Almuen paa Landet bliver syg, enten af Blodgang,

Sprinkler eller nogen anden saadan' farlig Sygdom, som

udbreder sig videre blandt Husets Folk, og saaledes
;

erfares at være smitsom, skal den Bonde, i hvis Huus

Sygdommen saaledes haver yttret sig, eller, i hans For-

fald, hans ,Folk eller nærmeste Naboer, slrax anmelde /

det for Sognepræsten, som derefter, næst at formaae

Husets Folk til den omhyggeligste og forsigtigste For-

holdsmaade, ufortovet beretter det til de Syges Hus-

bonde, eller, dersom disse ingen haver, da til deres

nærmeste Forsvar, paa del at de fornddne Hjelpemidler

i Tide kunde forskaffes dem, efter Omstændighederne,

enten paa egen, deres Husbondes, eller andre Vedkom-

mendes Bekostning. — 2) Saasnart /Jordegods -Eierea,

Amtmanden eller Bondens nærmeste Forsvar saaledes

er underrettet om Sygdommen, lader han strax hente

til de Syge enten Stiftets Landphysicus, eller Districtets

Provincial-Chirurgus, som paa Forlangende uopholdeli-

gen bor indfinde sig, eller og en anden duelig exami-
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4782. neret Læge, som dertil godviiligen er at formaae, f° r

17.. April, at undersbge Sygdommen, og foreskrive de fornodne

' Lægemidler derimod. — 3) Naar Landphysicus saaledes,

efter at være tilkaldet, enten strax af de Syges Hus-

bonde og Forsvar, eller og af Provincial-Chirurgo, eller

hvilken anden Læge, som forst haver betjent de Syge,

og bor være pligtige, naar de finde Kjendetegn til en

særdeles smitsom Sygdom, da strax at anmelde det for

hiin, erfarer ved egen Undersøgelse, at Sygdommen

virkelig er farlig og anstikkende, da bor han efter bedste

Indsigt. foie de tjenligste Anstalter til at hindre Smittens

Udbredelse, og til de Syges Helbredelse, saavel ved

Lægemidler som ved særdeles Forskrifter, passende til

Stedets og Folkenes Omstændigheder i Henseende til

Diæten, Keenligheden, de Syges Afsondring o. s. v., om

hvilket Alt han bor give saavel den forst antagne Læge,

naar nogen saadan i Forveien er tilkaldt, som og de

Syge selv og andre Vedkommende, saasom Sognepræ-

sten ^ der ved tjenlige Formaninger og alvorlige Paa-

mindelser bor sogt? at underslotte Lægens Forskrifter

paa det kraftigste. Degnen, eller hvo som ellers, i Man-

gel af en Læge, er at formaae til at paatage sig det

fornodne jevnlige Tilsyn med de Syge, en fuldstændig

og fattelig Underretning. — 4) lligemaade bor Land-

physicus, saasnart han ved Undersøgelse haver bemær-

• ket nogen saadan smitsom Sygdom og dens særdeles

Beskaffenhed, derom strax gjore noiagtig Indberetning

til Collegium medicum, og indhente sammes Raadfdrsel,

ligesom" han siden flittig bor indberette Epidemiens

Gang, Aftagelse, Tilvæxt og usædvanlige Tilfælde, samt

.til den Ende jevnlig reise til de befængte Steder, og

have Opsyn med Foranstaltningerne til Sygdommens

Helbredelse og Standsning, saavelsom med den Læge-

maade, som andre Læger derimod bruge, med vid.

5) Ligesom de, der opholde sig i Huset hos de Syge,

og til disses Pleie behoves, omhyggeligeri bor paasee,

»



For. ang. smitsomme Sygdomme. 649

at Lægemidlerne bruges paa den rette Maade, og at 1782.

Landphysici, eller den antagne Læges bvrige Forskrifter l?- April.

Doiagtigen fblges: saa betydes det og Byens ovrige Be-

boere, og andre omkring boende, alvorJigen, at ingen

Uvedkommende maa indfinde sig hos de Syge; i hvilken

Henseende Sognepræsten tillige, saavel ved offentlige

som ved særdeles Formaninger, alvorligen bor foreholde

og indskjærpe Vedkommende deres Pligter. Sbrgestuer

bor imidlertid aldeles være forbudne, og alle andre

Almuens Sammenkomster i den befængte By saameget

mulig indskrænkes. — 6) De, som dbe af deslige smit-

somme Sygdomme, skulle begraves inden 48 Timer

efter deres Dod, med det samme Tbi. hvori de ere

bortdbde, og i Kister, som indvendig ere begede eller v

tjærede, og bor de nedgraves 4 Alen under Jorden.

Ved deslige Jordefærder maa ingen Liigfblge tillades,

men alene saa mange Folk komme sammen, som til at

bortbære og begrave Liget nodvendigen behoves. —
7) Ved disse Foranstaltninger, og ved de Forholdsreg-

ler som af Lægerne i ethvert enkelt Tilfælde omstæn-

deligen foreskrives, naar samme af Ovrigheden. Jorde-

gods-Eierne og alle andre Vedkommende med tilbbrlig

Iver overholdes, saaledes som Sagens Vigtighed det

udkræver, paatvivle Vi ikke, at de fleste smitsomme

Sygdomme blandt Landalmuen, under den Hbiestes Bi-

stand, ville vorde standsede og deres farlige Fblger af-

værgede; men, dersom i et eller andet enkelt Tilfælde

al herudi anvendt Omhyggelighed ikke skulde befindes

Wstrækkelig til at standse en saadan farlig smitsom

Sygdoms videre Udbredelse, da bliver, naar Landphy-

sicus anseer det uomgjængeligen fornbdent, Indspærring

af den befængte Gaard eller By at foranstalte paa den

tjenligste og efter Omstændighederne mindst besværlige

Maade; dog at saadant tillige ufortovet indberetles af

Landphysico til Gollegium medicum og af Amtmanden
til Vort Danske Cancellie, som derefter, ifblge Om-

I *
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1782. stændighederne og Physici samt Collegii medici Forslag,

^T^^TJ^ nærmere foranstalter, hvorlænge Indspærringen bor ved-

vare, og hvorledes dermed skal forholdes. — 8) Til

Reiser udi foranfbrte Tilfælde bor Landphysico og Di-

stricts-Chirurgis forskaffes fri Befordring, enten af ved-

kommende Godsers Bonder uden Betaling, eller og af

Vognmands Laugene i Kjbbstederne, som Byfogderne

foranstalte, imod at derover indsendes til Amtmanden

behorig attesterede Regninger. — 9) Endelig haver og-

saa Physici eller Provincial-Ghirurgi udi deslige Tilfælde,

paa Forlangende, at forskaffe fra nærmeste Apotheque

de nbdvendige Lægemidler for de Syge, imod attesteret

Regning fra Apothequet, som til Amtmanden indleveres.

Og blive derefter deslige Bekostninger, saavel paa frit

udleverede Medicamenter, som og paa Lægernes Befor-

dringskab (de alene undtagne, som medgaae paa at

standse en Sygdom, som paa Hoved- og Sædegaarde

maatte udbryde, i hvilket Fald Bekostningerne af Ho-

vedgaards-Eieren selv bor udredes) at bestride af Am-

tets samtlige Bbnder-Gods, saavel Selveier- og Fæste-

som beneficeret Gods, hvorpaa Summen lignes efter

Hartkorn. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderd.

have at rette. Thi byde og befale Vi hermed Vore Gre-

ver, Stiftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper, Lands-

dommere, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder

og alle Andre, som denne Vores Forordning under Vort

Cancellie-Segl tilskikket vorder, at de den paa behorige

Steder til Alles Efterretning strax lade læse og forkynde.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Residentsstad Kjbbenhavn, den. i 7. April 1782.

i. Mai. Forordning ang Vidners Forelse med vid. ved

Retterne i Danmark. Christiansborg 1. Mai

' 1782. -— Denne Forordning er, som Overskriften viser,

kun udgivet for Danmark og er ikke publiceret i Island, men

optages her paa Grund af dens Sammenhæng med Proces-

Lovgivningen. Den findes ibvrigt ikke indfort i Canc. Regi-
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stranter, men kun i Originals-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. 1 782.
for 1782,S. 77-82; Schou Vin, 266-270. , 1. Mai.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At som
_ v I

Os allerund. er bleven foredraget, hvorledes Processer,

saavel i private som publique Sager, i Vort Rige Dan-

mark, fores med megen unyttig Vidtløftighed og Be-

kostning, saa have Vi, for saadant at forebygge, hermed

allern. villet byde og befale: \) Da det er bleven til

en Sædvane, at en Sagsoger, naar han fremlægger sin

Hoved-Stævning i Rette, ei tillige fremlægger sin Paa-

stand, men, mange Gange ei for end 6 Uger derefter,

ja vel og undertiden udtager Gontinuations- Stævning,

og endnu bier andre 6 Uger, inden Irettesættelsen ned-

lægges, saa ville Vi, paa det saadan Uorden og unyt-

tig Pengespilde for Parterne kan forebygges, hermed

allern. have budet og befalet, at den 4. § i den for

Vores kongl. Residentsstad Kjobenhavn under 13. Au-

gusti 1766 udgangne Plakat skal strække sig til alle

Jurisdictioner i Vort Rige Danmark, saaledes: at den

som stævner en anden 1

til at lide Dom, bor strax samme

Thingdag, som Stævningen kommer i Rette, gjore S.ag-

givelse, og forsommer han det, bor Stævningen ikke

mere gjelde; naar Saggivelse er skeet, maa han ei be-

gjere Opsættelse, eller denne ham forundes, for end

det skeer for at svare paa det, som fra Contra- Parten

maatte være indkommen, men dersom han beviser at

have anlagt Vidne-Sag,, maa hannem, til samme at ud-

fore, forundes behorig Tid. — 2) Da det ligeledes skal

være Brug, .at den, som har stævnet til at fore Vidner,

ei strax, naar hans Vidne-Slævning falder i Rette, frem-

lægger de Qvæstioner, han agter at give til Vidnerne,

men i den Sted dicterér sine Sporgsmaale til Protocol-

ten, ja vel og undertiden for Retten forst gjbr sig den

Sag og" de Documenter bekjendte, hvorefter Qvæstio-

nerne skal formeres, paa hvilken Maade megen Tid

spildes, Sagernes Fremme hindres og Bekostningerne

loroges: saa have Vi ligeledes allern. fundet for godt,
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1782. at den i bemeldte Plakat indforte 9. § skal herefter

1. Mai. gjelde for alle Jurisdictioner i Danmark, saaledes, at

^"^^^naar en Part incaminerer sin Vidne-Stævning, skal han

tillige i Retten fremlægge de Qvæstioner, han vil have

Vidnerne tilspurgt om, og dersom han til de foldende

Vidnér vil have andre Qvæstioner, end til det forste,

maa han ligeledes fremlægge disse nye Qvæstioner, og

maa ingen Thingsvidne-Sag begynde af mundtlige Qvæ-

stioner, ei heller andre til ProtocoIIen dicteres, end de,

som Vidnernes Udsigende giver Citanten Anledning til,

hvilke saa kort som muligt skal forfattes, og bor Dom-

meren ikke tillade mere end 4 a 5 mundtlige Qvæstio-

ner, ligeledes skal den til Vidners Paahor indstævnte

være betænkt paa, sine Contra-Qvæstioner skriftlig til

ProtocoIIen at fremlægge, og ei med mange vidtlbftige

Qvæstioner sbge at forvilde og forlede Vidnerne og

lægge Dolgsmaal paa den rette Sandhed. I bvrigt skal

Forordningen af 3. -Marin 1741 ved Vidners Forelse

nbie iagttages, og af alle Vedkommende efterleves. —

:

3) Dersom de indstævnte Vidner ei mode, skal Dom-

meren (med mindre Citanten med udtrykkelige Ord

frafalder dem) være pligtig ex officio at forelægge Vid-

nerne til næsté Ret. under Faldsmaals Straf at mode

og vidne, hvilken Forelæggelse Citanten skal være plig-

tig at tage beskreven og lade den Vidnerne forkynde,

samt næste Ret at fremlægge Forelæggelsen med paa-

tegnet Forkyndelse; skulde Citanten herudi tage nogen

Forsbmmelse, da skal hans udtagne Vidne-Stævning an-

sees for uefterrettelig, og for den eller de Indstævnte

som uforkyndt, saa at Dommeren derefter ingen Vidner

til Vidnesbyrds Aflæggelse maa slæde, med mindre alle

de Indstævnte dertil give deres Tilladelse ; skulde Dom-

meren ei- destomindre tillade Vidnerne at fores, saa

skal et saadant Thingsvidne i alle forekommende Retter,

omendskjbndt det ei er paaanket, som en Nullite være

at ansee, og Citanten derimod, om han agter at fore

sine Vidner, være pligtig, en anden og ny Vidne-Stsev-
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udtages Vidne-Stævning oa, ingen Thingsvidne derefter 1. Mai.

fremmes, alene for at drille de Indstævnte, og foraar-

$age dem unyttig Pengespilde. —- 4) Ligeledes haver

Dommeren ved endelig Dom i Sagen at iagttage, hvem
af Parterne der med unyttige Thingsvidners Forelse

haver fort sin Contra-Part i unødvendig Bekostning, da

en saadan ved endelig Dom bor tilpligtes at betale sin

Vederpart Processens Omkostninger, og skulde han

end vinde sin Sag, og forljene at have Processens Om-

kostninger, da bor dog den hans Vederpart foraarsagede

unyttige Bekostning komme i Compulaiion: og skal de

Thingsvidner ansees for unyttige, hvor enten en Part

stævner til at bevise visse Facta, som, om de end bliver

beviste, ingen Udslag gjøre i Hovedsagen, og saaledes

Sagen uvedkommende Ting; ligelede^ skal og de Things-

vidner ansees for unyttige, og at være forte til utidig

Vidtløftighed og Pengespilde, naar Vidner stævnes til

at vidne om Ting, som man i Forveién kan see dé ei

veed Noget at forklare om, saavel som og naar Vidnerne
. %

stævnes at vidne udenfor deres Værnelhing til andre

Retter, som ere den Indstævnte længere fraliggende,

end Vidnernes rette Værnething, dog undtages herfra

de Gom missioner, som bevilges Vidner at fore. Til den

Ende skal enhver Dommer, naar Parten derom har gjort

Paastand, i Slutningen af sin Dom tilføre, hvorlænge

Processen har varet fra Hovedstævniugens Incamination,

hvem af Parterne eller Procuratorerne der har forvoldet

Nyttige Vidtløftigheder, samt forhalet Tiden, og deref-.

ter enten tildømme eller moderere Processens Omkost-

ninger, alt efter Sagens Leilighed, og skulde nogen af

Procuratorerne være Aarsag i slige Vidtløftigheder, og

de for Retlen skadelige Omveie, da skal Dommeren

paakjende en saadan Procurators Opførsel, og naar •

han da for Ober- Retten trende Gange er mulkteret,

skal han tillige tredie Gang dømmes fra sin Bevilling,

og ei tillades mere at gaae i Rette. — 5) Paa det at

*
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Processens Omkostninger, saa meget muligt, i Delin

quent-Sager kan bespares, skal Dommeren i slige Sager

sætte en Extra-Ret til at fore Vidnerne, dog paa det

ordinaire Thingsted, og skal Dommeren tegne paa den

af Actor udtagne Vidne- Stævning den Dag, til hvilken

Sagen berammes, og skal da Vidnerne være pligtige

efter Aftens Varsel for saadan Ret "at mode; skulde de

udeblive, forelægger Dommeren dem til næste Dagen

at mode og vidne, hvilken Forelæggelse Actor tager

beskreven, og strax besbrger forkyndt, og continueres

saaledes med Vidners Forelse, indtil alle Vidnerne ere

afhorte, og Thingsvidnef sluttet, med mindre Domme-

rens andre Forretninger det ei skulde tillade, i hvilket

Tilfælde han bestemmer en beleilig Tægtedag, og tager

da Actor denne Udsættelse beskreven og lader den

forkynde for alle Vedkommende, at enhver kan vide og

mode til den fastsatte Tid. I alle de Vidne-Sager, som

fåres ved deslige Exlra - Retter, bruger Dommeren, i

Stedet for det sædvanlige Antal, alene 2 af Stokkemæn-
§ •

dene til Vitterligheds-Vidner. Med Stævninger til Doms-

lidelse og Procedure forholdes i Delinquent-Sager som

sædvanligt. Hvorefter de Vedkommende sig allerund.

have at rette. Thi byde og hermed allern. befale Vi

Vore Grever, Sliftbefalingsmænd, Friherrer, Biskopper,

Amtmænd, Landsdommere, Præsidenter, Borgemestere

og Raad, Fogder og alle andre, som denne Vores For-

ordning under Vort Cancellie-Segl tilskikket vorder, at

de den paa behbrige Steder til Alles Efterretning slrax

lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christians

borg udi Vores kongel. Residentzstad Kjbbenhavn den

4. Maji 1782.

15. Mai. Plakat ang. Indlevering af Haandskrifter og

gamle Danske Boger til det store kongelige Bi-

bliothek. Christiansborg 15. Mai 1782. —
Publiceret paa Althinget 1783 og Udtog deraf trykt i s. A.

Althingsbog Nr. ix, S. 35. Siell. Reg. 75, 268*-269. Original-
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Aftryk hos HOpffherj Qvart-Forr. for 1782, S. 85-86; Schou 4782.
VIII, 296-297. -

^
' '

1

15. Mai.

Plakat, anlangende haandskrevne Codices paa Per-

gament eller Papir, og gamle Danske Boger af forste

Tryk, til Midten af det 16. Aarhundrede, som maatte

forefindes ved Kirker eller publique Stiftelser, og der-

fra kunde afhændes, deres Overdragelse til det store

Kongelige Bibliothek, imod billig Erstatning, m. vid.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At Vi

herved allern. ville have befalet saavel verdslig som

'geistlig Ovrighed i Vore Riger Danmark" og Norge at

undersbge^ hvad haandskrevne Codices paa Pergament

eller paa Papiir, eller og gamle Danske Boger af forste

Tryk, til Midten af det 16. Aarhundrede, eller omtrent

1550, der måatte forefindes ved Kirker eller andre

• Stiftelser, og efter deres Indretning derfra kunde af-

hændes, og i saa Fald haver de at foranstalte samme

opgivne, samt afhandlet med Vedkommende, hvad bil-

lig Erstatning derfor kunde være at tilstaae. Ligeledes

ville Vi og have de af Vore Undersaattere, som maatte

besidde, og være sindede at ville afhænde deslige gamle

Codices eller Boger, indbudrie til at overlade til Vores

store Bibliothek samme for en af dem selv bestemt

billig Betaling, alt saaledes, at derover i Forveien ind-

sendes nbiagtige Fortegnelser tilligemed Prisernes Be-

stemmelse, med Addresse:
((
Til det store kongelige Bi-

bliothoi", at derefter nærmere kunde afgjbres, hvad af

deslige Ting i Bibliotheket kunde fortjene at optages.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerund-

have åt rette. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vores kongelige Residentzstad Kjbbenhavn, den 15.

Mai 1782, '

«

Reskript til Kjobenhavns Magistrat ang. Ud- 19 - Ju™'

stædelsen af Sopasser. Fredensborg 19. Juni
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1782. — Norske Tegn. XLII, 75—76 5 Rubr. i Siell. Tegn.

LXXXXI, 159b~160. Fogtm. VI. 2, 494.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Da det

er Os bekjendt, hvor megen Uvished og undertiden

Vidtløftighed det forvolder de Handlende, især de fra-

værende, at Sbpasserne.s Expedition nu er deelt imellem

fire Collegier, saa have Vi af denne og flere Aarsager

fundet for godt, at herefter skal samtlige Sopasse expe-

deres ved disse tvende Collegier, hvorunder alle b'vrige

Stihandelssager henhore, Vores General-Landoeconomie

og Commerce- Collegium nemlig og Vores Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammer, saaledes, at

det V. G. R. og Gen. Toldk. herefter udfærdiger alle

latinske Sopasse for den vestindiske eller americanske

Fart, saavel til fremmede Oer og Steder som til Vore

egne, saavel for de Skibe som gaae directe, som dem
der gaae indirecte didhen, men Vores Gen. L. Oec. og

Comin. Collegium derimod alle bvrige, ligesom og samt-

lige algierske Sopasse; thi give vi eder sligt hermed

tilkjende, og haver 1 saadant Vedkommende til Efter-

retning at tilkjendegive, paa det alle, som om Sopasse

melde sig, kan henvende sig til Vores Commerce-Col-

legium eller General - Toldkammer, eftersom Reiserne

opgives. Dermed skeer Vor Villie. Befalendes &c.

Fredensborg den \ 9. Junii 4782 1
.

22. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal,

ang. Amtmændenes Inspections - Reiser. Khavn

22. Juili 1782. — Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 1148.
;

Ved at behandle de fra Island indlbbne Sager,

saavidt disse hore til Kammerets Fag, haver det ved

adskillige Leiligheder heel tydelig viist sig, at der endnu

findes. alifor mange betydelige Mangler i det Alminde-

l

) s. D. er ligelydende Reskript emaneret til alle fire Stift-

amtmænd i Norge (Norske Tegn. sst.)
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Uge, og deriblandt saavel i Hensigt til de kongelige 1782.

forbeholdne Godsers Behandling, som og den Politie og 22. Juni.

Orden, der er saa Yibilig fornoden til at bestyre Hus-

holdningen og Næringerne, at det uden samme aldrig

kan ventes, at enten Næringsvæsenet selv, eller de til

dets Ophjelpelse og Forbedring hensigtende nye Anord-

,
ninger og Anstalter kunne naae det foronskte Maal.

En iblandt de ikke rin^e Aarsa^er til alt dette indsees

og lettelig at være denne, at den nærmeste Opsyn og

Bestyrelse af alle disse Ting i den storste Deel af Lan-

det er saaledes overladt til Underbeljenterne, at det

fast alene maa ankomme paa disses Indsigt, Driftighed

og Patriotisme, hvorvidt det, som offentlig befales eller

foranstaltes, og endnu mere hvorvidt noget almindelig

nyttigt udrettes, eller ikke, da altfor mange Distrikters

lange Fraliggenhed fra den hbiere Ovrighed sætter disse

i Betjente temmelig i Sikkerhed for, at Intet kan komme
til den hbiere Ovrigheds og endnu mindre til Uegjerin-

gens Kundskab, uden alene saadanne Forseelser og .

Uordener, som opvække almindelige Vanrygter eller

Klager, hvorimod de Feil. som alene reise sig af Efter-

ladenhed, Lunkenhed og Mangel af Driftighed, endskjbndt

ofte ligesaa skadelige som hine, bestandig blive skjulte.

— Til at see dette paa nogen Maade forebygget, og

Underbeljenternes Virksomhed i disse Ting mere end

hidindtil opvækket og opmuntret, eragtes det al være »

det allerbedste, som det og i sig selv er det naturligste

Middel, at hvert Amts Ovrighed, ligesom det allerede

tildeels skeer i Norge, ved al besee og bereise aarlig

nu een nu en anden Deel af Amtet, forskaffede sig ved

eget Olesyn de fornbdne locale Oplysninger om, hvor-

ledes Huus- og Næringsvæsenet paa hvert Sted besty-

res, hvorledes Handelen med Indbyggerne fores, hvor-

ledes de, der have de kongelige Godser i Forlening,

behandle sammes Hovedgaarde, Kirker og Bbndergods

ifblge Lovene og deres Conlracter, i Overeensstemmelse

med Landets Velfærd og H. Maju Interesse, hvorledes

|
IfT. i*. 42

I
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de allern. anordnede oeconomiske Foranstaltninger over-

holdes og befordres, og overhoved, hvorledes Betjen-

terne i dette og alt Andet, deres Eiflbede vedkommende,

iagttage den Noiagtighed, som samme udfordrer; da

Amts - Ovrigheden, ved saadan sin Nærværelse, vilde

deels kunne faae Adskilligt, som maatte befindes at

mangle, strax rettet og' fort i Lave' ved tjenlige Anvisninger

og Foranstaltninger, deels finde Leilighed til de fornodne

egne Iagttagelser, til at kunne gjore bestemte Forsiage

til videre Forbedring, hvor samme maatte behoves. —
At saadant Overopsyn i forbem tc Poster kan blive sat

paa Fode i Island vide vi at være H. K. M tg
allern.

Hensigt, ligesom og Fornodenheden udfordrer samme;

men da vi kunne formode, at Hr. Stiftamtm' Alder og

Helbred vil gjore det altfor besværligt for Dem, saale-

des selv atbereise de langt fraliggende Sysseler i deres

Amt, skulle vi herved anmode om Deres gode Forslag,

hvorledes De kunne lade disse Omreiser paa Deres

Vegne iværksætte ved en anden Mand, af saadan Kyn-

dighed og Patriotisme, at man, naar han iForveien var

instrueret om hvad han skulde iagttage, kunde have

den fornodne Vished om, at Reisernes Hensigt kunde

vorde opnaaet. Rentekammeret den 22. Junii 1782.

Rentekammer.-Skrivelse til Amtmand Stephen-

sen, ang. Inspections - Reiser i Amtet. Khavn

22. Juni 1782. — Isl. Copieb. Lit*. T, Nr. 1149.

Det haver allerede fra lang Tid af ikke andet kun-

net end falde i Oinene, hvorledes det saa hoiligen

magtpaaliggende idelige Opsyn med Husstanden og

Næringerne, med Handelens Forelse, med H. Maj* Ho-

vedgaarders, Kirkers .og Bbndergodsets Behandling, ha-

ver været hoist ufuldkomment paa Nord- og Osteriandet,

og især i de nordlige Dele af dette sidste, samt allé

Slags offentlige Foranstaltningers Iværksættelse og Be-

fordring hoist besværlig og langsom, saavidt den hbiere
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verdslige Ovrighed haver stedse maattet lade alt dette 1785.

blot komme an paa Underbetjenternes Indsigt og Drif- 22. Juni.

lighed, uden at kunne see noget deraf med egne Oine,

og saa ofte Noget er indfaldet, der kunde udfordre en

hastig Afgjbrelse, haver den maattet sbges ved over-

maade langvarige og kostbare Reiser, ei alene igjen-'

nem en stor Deel af disse Strækninger selv. som ellers

ere mere end vidtløftige nok, men og meget langt

udenfor sammes Grændser. Det er i denne Betragt-

ning at det haver behaget H. kgl. Maj 1
., ved Forordn,

af 15. Maji 4770, allern. at udsee disse Dele af Landet

til et eget Amt, ligesom den kgl. Resol. af 25. Februar

i 774 haver endvidere, i Kraft deraf, fastsat, at Hr.

Amtm. skulde i sin Tid flytte til dette Amt, såasaa ri en

bekvem Bopæl for Dem sammesteds kunde vorde ind-

rettet, i hvilken Henseende Hr. Amtm. og fra 1771 Aars

Begyndelse af haver nydt af den kongelige Cassa 100

Rd. til Husleie aarlig. ' Vel er Dem nu ved forrige

Norske Kammers Skrivelse af 80. Maji 1772 blevel, paa

Grund af sidstbemeldte allerh. Resolution, tilladt at blive

boende paa Sbnderlandet, indtil nærmere Indretning

herudi kunde gjores; men da denne Tilladelse derhos

haver forudsat, at Indretningen dog ikke desmindre

skulde have Sted, og de store Besværligheder, som

Kammeret i de siden forlbbne Aaringer har fundet ved

adskillige til dette Amt henhbrende Sagers behbrige

Befordring, have noksom overbeviist samme om Nbd-

veridigheden af Amtmandens idelige Nærværelse i Am-
tet, saavel til at kunne tilstrækkelig haandhæve og be-

fordre de offentlige Foranstaltninger, som til at afgjbre

de efterhaanden forefaldende nye Sager, hans Embede

vedkommende, med den fornbdne Hurtighed og Bekvem-

hed for Amtets Indbyggere: saa er Kammeret betænkt

paa at drage Omsorg for, at forbemeldte ved Forord-

ningen af 1770 og Resolutionen af 1771 tilsigtede Ind-

retning saa hastig som mueligt kan blive sat i Værk,

42*
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i 782. ei alene derhen, at Amtmanden kan faae Bopæl i Am-

22. Juni. tet, men og, at han saavel imidlertid, som ogsaa siden,

" '
~*

ligesom saadant allerede skeer i Norge, ved at besee

og bereise aarlig nu een nu en anden Deel deraf, for-

skaffer sig ved eget Oiesyn de fornbdne locale Oplys-

ninger om, hvorledes Hus- og Næringsvæsenet paa hvert

Sted bestyres, hvorledes Handelen med Indbyggerne

fores, hvorvidt de, der have de kongelige Godser i

Forlening, behandle, sammes Hovedgaarde, Kirker og

Bbndergods, ifblge Lovene og deres Contracter, i Over-

eensstemmelse med Landets Velfærd og H. K. M" In-

teresse, hvorledes de allern. anordnede oeconomiske

Foranstaltninger overholdes og befordres, og overhoved

hvorledes Beljenterne i dette og alt Andet, deres Em-

bede vedkommende, iagttage den Noiagtighed, som

samme udfordrer; ved hvilket Alt Underbetjenlernes

og alle andre Vedkommendes Virksomhed kan ventes

at vorde saa meget mere opvækket og opmuntret, som

Amtmanden ved saadan sin Nærværelse vil deels kunne

faae Adskilligt, som maatte befindes at mangle, strax.

rettet og fort i Lave ved tjenlige Anvisninger og For-

anstaltninger, deels finde Leilighed lil de fornbdne egne

Iagttagelser, til *at kunne gjbre bestemte Forsiage og

Anlæg til videre Forbedring hvor saadant maatte be-

hbves. At saadant Overopsyn kan blive sat paa Fode

i Island vide vi at være H. K. Maj' allern. Hensigt,

og i saadan Henseende raaa vi herved tjenstlig anmode

Hr. Amlm. at underrette os endnu i dette Aar: saavel

hvorledes De agter at iværksætte Deres aarlige Over-

reiser her i Amtet, medens De endnu boe udenfor

samme, som og dernæst, hvorvidt De, naar Dem anvi-

ses Bopæl paa Nordlandet, som ventelig vil blive i

Oefjords SysseL ere tilsinds at flytte derhen, og i mang-

lende Fald: hvad Forslag De kunde gjbre til nogen

Lettelse i de Bekostninger, som deraf kunne flyde for

H. Maj' Cassa. Rentekammeret den Junii 1782.
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmand O. *782.

Stephensen, ang. Bortforpagtningen af de konge- I^Tj^T
Uge Godser. Khavn 22. Juni 1782. - Isi. Copieb.

Litr. T, Nr. 1150. — Uddrag.

[I Anledning af, at Notarius Oddur Stephansson

havde, ved i Juli 1780 at byde paa Thingeyra Klosters For-

pagtning 110 Rd. i de første 3 Aar, og siden den fulde Afgift,

stillet det Forbehold : at Budet ustrax" maatte blive approberet,

°g da dette ikke skeete, synes han at have villet træde til-

bage, hvorimod Kammeret ansaae det for Amtmandens Pligt

at sætte ham i Besiddelse af Ombudet, overeensstemmende

med For. 15. April 1776 § 7, naar han fandt Budet antageligt]

ved deslige eller andre kongelige Forpagtninger

eller Handlinger maa aldeles ingen Reservationer eller

Exceptioner mod de fremsatte Conditioner finde Sted,

eller til Protocollen antages, Jigesom og derpaa i ingen

Maade ved Kammeret vorder reflecteret, hvad enten

de skeer under eller efter Auctions-Forretningen; lige-

som og, at Laugthingsskriveren for Fremtiden bor til—

holdes, at han, saasnart nogen kongelig Forpagtning er

opbuden, strax uvægerlig udfærdiger derover Opbuds-

forretningen in Formå med tilhørende Conditioner, og

tilstiller Ovrigheden samme til Indsendelse, paa det saa-

danne Sager altid kunne i rette Tide vorde befordrede

til endelig Afgjorelse. Rentekammeret den 22. Junii

ww.^X-^ . 'Wm

Reskript til Stiftbefalingsmanden og Biskop- 26. Juni.

perne paa Island, ang. adskillige indsnegne Uor-

deners Hæmmeise. Fredensborg 26. Juni 1782.

— Publiceret paa Althinget 1783 og trykt i Althingsb. s. A.

!

) Ved Rentek. Skriv. s. D. til Stiftamtmand Thodal (Isl.

Copieb. sst. Nr: 1152) communiceres ham Extract af

ovenstaaende Skrivelse, util Underretning i lige Tilfælde,

naar kongelige Forpagtnings-Auctioner under det Dem be-

troede Amt maatte forefalde".
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1782. Nr. IX. 2, S. 16—20. Norske Tegn. XLII, 81-83. P. Péturss.

26. JunL Hist. Eccl. IsL S. 138-140. Fogtm. VI. 2, 495—498. —
Uddrag (g 3) i Islandsk OversaHtelse uur Forordn, af 26.

Junii 1782 um drykkjuskap" i uInntak ur nokkrum feim nvjustu

k6ngl. Forordnmgum" &c. Hrappsey 1785. 8. S. 23-25.
4 ^ * - 1 —1 jJi^y~T

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Efter at

Vi have ladet -Os foredrage et af dig, Stiftamtmand

Thodal, og dig, Biskop Finsen, tillige med Amtmancjen

og de tvende Laugmænd indgivet Forslag til at fore-

komme adskillige Uordener, som skal have indsneget

sig paa Vort Land Island, give Vi eder hermed tilkjende,

at Vi allern. ville have anorduet:

1) Naar Præsterne og andre geistlige Personer paa

en grov og trodsig Maade sætte dem imod eller for-

somme at efterkomme de Befalinger, som Biskopperne

paa Embeds Vegne tillægge dem, da skal de derfor

indstævnes, tiltales og dommes for Consistorium efter

Loven; men skulde saadanne Forseelser hos de Geist-

lige ikke af Biskoppen befindes at være storre eller

betydeligere, end at de ved en ringe Penge -Mulkt af

4 å 2 Rd. kan forsones, skal samme af Biskoppen paa-

lægges den Skyldige, og om han derefter ikke strax

skulde betale den , tilmeldes det vedkommende Amt-

*
' mand , som tillægger Sysselmanden Ordre til Mulktens

Inddrivelse ved Execution; og skal disse Mulkter deles

imellem velfortjente Præster, som betjene de fattigste

Kald. — 2) Alle Circulaire- Breve fra Biskopperne til

Provsterne skal prompte og uden Forsbmmelse befor-

dres, og ligesaa skal de Breve, som Provsterne igjen i

Anledning af Biskoppernes Circulaires skrive til PræJ

sterne, saa hastig som skee kan efter Touren befordres

fra den ene Præst i Provstiet til den anden, alt under

Mulkt af I til 2 Rd., naar ingen gyldig og beviislig

Forhindring har været Aarsag til, at Brevene ikke rigtig

ere blevne befordrede
;
og skal denne Mulkt paalægges

af/Biskoppen selv, naar Forsbmmelsen befindes at være

hos en geistlig Person, men af vedkommende Amtmand
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naar en Verdslig har begaaet den. I forste Tilfælde 1782.

skal Mulkten deles imellem velfortjente Præster paa de 26. Juni.

fattigste Kald, men i det sidste imellem det Sogns Fat-
• * *

hge, hvor den Skyldige boer eller opholder sig. Med

Inddrivelse .af disse Boder, naar de ikke betales, skal

forholdes efter næstforegaaende 1. Art., og for at der i

kan haves des storre Forsikkring for disse Breves or-

dentlige Befordring, skal der ikke alene tegnes uden-

paa dem, at de prompte bor befordres, men de Geist-

lige, til hvilke de ere skrevne, skal desuden kortelig

inden i samme antegne, saavel naar og ved hvem de

have bekommet dem, som og til hvad Tid og med hvad

Leilighed de igjen bortsende dem. — 3) I Henseende til

Drukkenskab, og de i Anledning af samme begaaende For-

seelser og Forargelser paa Hellige-Dage i og ved Kirkerne,

da skal: Alle de, som til Gudstjenesten paa Hellige-Dage

indfinde sig saa drukne i Kirken, at saadant enten deraf,

at de ikke rigtig kunne staae eller gaae, eller af Andet,

tydelig skulde være at kjende. i Hensigt til N. L. 6— 3—

8

og 9. Art., for hver Gang betale en Mulkt, som af Amt-

manden for de Verdslige efter Forseelsens Beskaffenhed

skal bestemmes, og i Mangel af Mulkternes Betaling

haver han at fastsætte en corporlig Straf, efter Om-

stændighederne : og i Tilfælde
, at Forseelsen forsones

med Penge, deles samme lige imellem Repstyrerne og

Sognets Fattige. Biskopperne og Provsterne skal. i An-

ledning heraf, hver Gang de visitere Kirkerne, nbie,

baade hos Præsterne; Medhjelperne og Repstyrerne,

undersbge og efterspbrge, om nogeu af disse Bbder

ere Sognet tilfaldne siden sidste Visitatz, hvilket de

paa deres Samvittighed, og som de derefter vil an-

svare, uden nogen Gunst eller Medhold skal forklare

og udsige. — De som paa anden grovere Maade i

Drukkenskab forsee sig i Kirken, ved forargelig Stbien

og grove og trodsige Lader, eller Gebærder, skal lige-
— 9

ledes straffes med endnu hbiere Pengemulkt, men i

/ • . • i

-
'-•

'c- i

• • -*
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1782. Mangel af Betaling, saavel som og med Bodernes De-

;T"T"^"~" lin^ skal forholdes saaledes som næst foran er fastsat.
!6. Juni. p '

— Med Slagsmaale paa eller ved Kirkegaarden paa

1

Helligc-Dage, hvad enten de skee i Drukkenskab eller

ei/sami anden mindre grov men dog utilbbrlig Opfør-

sel, skal forholdes i alle Maader efter N. L. 6—9—-1°

og 18. Art,, og samme Bogs 3. Cap. 10. Art. — Gro-

vere Forseelser i eller ved Kirken skal straffes efter

N. L. 6—9—21. — 4) I Steden for den i N. L. 2-9—M-

Art. fastsalte Bandsættelse, skal de, som sig i saa

Maade forsee, og, uagtet alle derpaa anvendte Midler

og dikterede Straffe, ei ville forbedre dem, sættes paa

nogle Aar i det islandske Tugthuus, eller, om deres

Forbrydelser skulde være meget grove, dommes til

Slaveriet. — Derefter 1 eder allerund. have . at rette,

og saavel Amtmændene som ovrige Vedkommende Sligt

til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c. Fre-

densborg den 26. Junii 1782.

i7. juii. Reglement ang. Præsters og Kirkers Indkom-

ster i Island. Fredensborg 17. Juli 1782 1

.
—

Publiceret påa Aithinget 1783 og trykt i Althingsbogen s. A.

Nr. ix, S. 9-16. Norske Reg. 49, 220b—224. P. Pétursson

Hist. Eccl. Island. S. 140—144; Fogtm. Reskript-Saml. Ret-

telser og Tillæg 1660- 1800, S. 400—405, dog maa bemærkes,

at der overalt istedenfor u l Hundr.V staaer ieilagtigen a100Rtl."

— Islandsk Oversættelse: uUm presta og kirkna inntektiv",

trykt i
t4
Inntak lir nokkrum f>eim nyjustu kongl. Forordn." &c.

Hrappsey 1785. 8. S. 12-23 (S. 12 urigtigen heniort til 17. Juni

1782) ;
Uddrag i M. Stephensens

<t
Handbok f'yrir hvem mann".

Lein.rg. 1812, 8. S. 54—57 Anm. ; — jevnf. Lindahl : JDen isl-

Almues offentlige aarlige Udgifter og Pligter". Khavn 1788. S.

11-15 (Oversætt. risl, lærdoms lista l'élags rit 12, 96-101);

M. Stephensen uGaman og Alvara" I. H., S. 119—122; Sam-

mes „Commentatio de legibus quæ jus hodiernum Island, ef-

') Canc. Skriv. 10. August 1782 og 29. Januar 1785 ; For.

27. Januar 1847. • ,
-
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ficianf &c. Havn. 1819. 8°. S. 82—98, og uRæour Hjalmars 1782.
"a Bjargi". Vifceyjarklaustri 1820. 8°. S. 54-58; B. Thor- 17> juij.

steinson om kongelige og andre offentlige Afgifter. Khavn

1819. 8°. S. 40— 61; Haldor Einarsen om Værdie-Beregning

paa Landsviis og Tiende-Ydelsen i Island. Khavn 1833. 8°.

Reglement anlangende Tienders og andre Rettig-

heders Ydelse til Præsternes og Kirkernes Underhold-

ning paa Island.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At Vi,

tor desto noiere at bestemme og fastsætte Præste-

skabets Indkomster, saavel af Ministerial- Forretninger

som af Tiender, samt tillige Kirkernes Rettigheder paa

Vort Land Island, ellern. have funden for godt herved

at anordne og befale:

1) Hver Bonde skal aaiiig besoge Repstjore-Thin-

gene, og dér for Repstjorernes Ret riglig angive alt sit

Gods, som de skal vurdere til Thinge, saaledes, at hvert

4 Rdlrs. Værdie, som saaledes gaae i Kjob og Salg,

bestaaende udi Qvæg, Fiskebaade &c, skal ansees for

I Hundrede til Tiende, saasom:

2 Heste eller 3 Hopper, 4 Aar gamle, tien-

des for . . . . ., . . . . .
*

. 1 Hundr.

Alle Kber, hvoraf fuld Leie svares, indtil 7

i Tallet, tiendes ligeledes for ... 1
—

da hver syvende Ko falder bort i Tiende-

Regningen.

Alle Stude og gjelde Qvier af 3 Hundr.*

Værdie 1
for

. . . \ —

') Dette sigter til Jonsbogens Ansættelse, Kaupab. cap. vi,

nemlig: Miij vetrgomul naut vift ku; ij tvævetr naut vift

ku; kyr geldmj61k eoa kviga at lyrsta kålfi ij aurum verri

en kyr; uxi fjogra vetra gamall, geldr eoa graor, vio ku;

uxi [>révetr tveir hlutir kugildis ; ok kyr geld meb sama
lagi; uxi fimm vetra, fuifcjungr annars kugildis; uxi sex

vetra tveir hlutir annars kugildis; uxi sjb vetra fyrir kyr
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1782. 6 Malkefaar for . .......... 1 Hundr.

17. Juli. 8 Soyder, 3 a i Aar gamle, for .... 1
-

10 Stkr. 2 Aars gamle Faar for ... . 1 —
18 Stkr. i Aar gamle for . 1 —
Alle Slags Baade, som gaae til Soes paa

Fiskerie, for i —
Hvor Lodder og Torskegarn bruges, tien-

des de for en halv Baad, det er at

sige: saa mange der folge hver Baad.

. Penge, som staae frugteslbse, tiendes 40

Rd. til Specie for 1 —
20 Rd. tiendes for Va Hundr., men derunder tiendes

ikke Penge.

— 2) Repstjorerne maa ingenlunde r lade sig nbie der-

med, at Bbndeme angive saa og saa megen Tiende

overhoved, men de skal lade dem opgive i Særdeles-

hed hver Species af sit Qvæg, og siden selv vurdere

det til Tiende. — 3) Udebliver Nogen fra dette Thing,,

som der bor mode, skal Repstjorerne ansætte ham for

Tiende, hvilken [han] skal være pligtig derefter at be-

tale, og tvivles der om Nogens Angivelses Rigtighed,

skal hans Gods vurderes og han være pligtig at gjore

sin Eed, at han Intet forsætligviis dulgte, eller begik

noget Underslæb, hvorefter Repstjorerne, saavel som

Sysselmanden, skal have den nbieste Opsigt herover,

og ifald de forsomme samme, svare til den Skade deraf

foraarsages. — 4) Derimod ville Vi, at de saakaldede

pia Gorpora, saasom Præster, Kirker, Skoler og Hospi-

taler, skal være frie for at tiende Noget af de Qvilder

eller andet Inventarium, som dem tilhore, saavel som

at betale andre Skatter, naar disse dem ikke specia-

liter udi de derom udgangne kongelige Forordninger

ere paalagde. —- 5) Ligeledes skal og Landets hbieste

Ovrighed, Stiftbefalingsmanden, Biskopperne og Amt-

tvær, ok 6vo f)6 at eldri sé, landgenginnj aroruxi gamall

å vor, hann er metfé".
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manden, efter ældgammel Skik og Lands-Vane, være 1782.

frie for at angive deres Gods til Tiende, eller svare 17. Juli.

deraf flydende Udgifter til Vedkommende, enten til
"
"~

Boygden eller Andre, hvorimod de give frivillig (il de

Fattige og pia Corpora, som sædvanligt været haver,

dog forstaaes denne Frihed for dem alene om hvad de

have til Brug og Husholdning paa deres Bopæl. —
6) Alle Præsier og Geistlige , som offentlige Embeder

betjene, skal, ligesaa vel som Andre, rigtig angive deres

Gods, af hvilket Tiende bor ydes,, og den samme i

rette Tid udbetale, men alene til de Fattige og ikke

Andre; og hvad det Brug angaaer, at paalægge dem

Fattiges Underholdning, da kan de vel ikke derfor be-

fries, men de Bom, som behbve Underviisning, skal,

fremfor andre Trængende, sæltes til dem, efter det

Forhold, som Reppens Fornodenhed udfordrer; saa skal

og Præster og Præste- Enker være frie for andre Paa-

læg, saasom Skat, Gjaftold, med videre, efter de igjen-

nem Vores Rentekammer forhen ergangne Resolutioner,

men Tugthus-Told svares, ifolge Forordningen af 1759 1
.

— 7) Tienden til Præsten og Kirken skal af So-Bonden

betales: Halvparten med Penge, efter den gamle Taxt

a 90 Sk. en Vætt, men den anden halve Part betales

med bedste Fisk in natura, og naar den mangler, da

med Penge, evalueret efter den nye Taxt, å i Rd.

76 Vsf Sk. en Vætt; hvorimod Tienden i Oplandet be-

tales med 4V« Sk. pr. Alen, eller gode og afsættelige

Vare, som Præsten vil imodtage. — 8) Dagsværk eller

Arbeidsdage skal allesteds enten ydes in natura, eller

°g betales af dem, der ikke kan arbeide, med 16 Sk.

1 Penge, eller andre gode Landbre, ligesom og Lamme-

foer betales enten in natura, eller med 24 Sk. Courant

eller anden dygtig Vare. — 9) Betaling for Sang og

J°rdspaakastelse skeer som sædvanlig med 12 Fiske

d. e. Reskr. 20. Marts' 1759.

•

" "
"

' *
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1782. eller 27 Sk., men de afskyelige og forargelige Brænde-

17. Juli. viinspæle ville Vi at skulle aldeles være afskaffede og

forbudne. — 10) For de saakaldede Extraværk, saa-

som: Trolovelse, gives af de Formuende og Bemidlede

2 Mk. Courant; af de middelmaadige bedre Slags 24

Sk.; af de ringere 46 Sk., og de Fattigste 10 Sk., samt

ligesaa meget for Brudevielse.— For Bornedaab betales

af de Velbemidlede 24 Sk., af middelmaadige Bonder

H Sk., af de ringere 10 Sk., og de fattigste Intet. —
For Kirkegangs- eller Barselkoners Indledelse betales

Halvparten mindre end for Bornedaab. — For ethvert

Barns Tilberedelse under Confirmation betales efter

Bondens Formue, ligesom sagt er om Bornedaab, og i

alle disse Tilfælde skal den, som ei vil eller kan betale

med Penge eller Vare, fyldestgjftre saadant med at ar-

beide hos Præsten. — 11) Alle Landskylder af Præ-

sternes Mensalgods skal ved So -Kanten, hvor der er

Fiskerie. betales med Fisk efter gammel Skik og Vane,

ifolge Vores allern. Resol. af 29. Julii 1779, men i Op-

landet betales hver 30 Alen med 1 Rd. til Specie be-

regnet, eller med saa afsættelige Vare og gode Landore,

som Præsterne vil for Penge antage, da intet Udygtigt

eller Uafsætteligt maa Nogen for rigtig Gjeld paatrænges.

Smbrleierne skal betales in natura, saavel i Oplandet

som ved Stikanten, men i Mangel deraf betales hver

10 Pd. med 52 Vs Sk. efter den nye Taxt. — 12) Paa

de tre store Hoitider: Juul, Paaske og Pintsedag, skal

saavel den hoieste geistlige Ovrighed, Biskopperne, som

alle Vore Beslallingsmænd, der noget verdsligt Embede

virkelig betjene, saa og Forpagtere og Klosterholdere,

saavel som bemidlede Proprietarii, give Præsten Offer,

ligeledes og de handlende Kjbbmænd og deres Folk.

som tager fuld Lbn, men ingen Tiende gjbr, saa meget,

at de deraf kan have Ære; dog skal det staae til En-

hvers frie Villie, hvormeget han giver, hvilket Præsten

ikke Nogen maa foreskrive. — 13) Lysetolden betales
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overalt: en heel med 4 Pd. Talg, eller i Mangel deraf 1782.

tøed Penge efter dens Værd, nemlig 26 Sk. — Den itf Juli.

som sidder med. Husholdning, og holder Tjenestefolk,

betaler heel Lysetold, hvad enlen han er gift eller ugift,

saavel Mandsperson som Enke. — Derforuden betale

Lbsemænd, foruden Dagsværket, til Præsten 24 Sk. aar-

Ug, og ligesaa meget til Kirken. — Husmænd betale ikkun

halv Lysetold med 2 Pd. Tælle, eller i Mangel deraf

med Penge efter dens Værd- - Betaling for Begravelse

ydes af formuende Forældre for et spædt Barn med

27 Sk., men for ældre Folk 54 Sk. — U) Efterskrevne

Misbrug ville Vi aldeles at skal være afskaffede: a) at

Proprietarii og Andre beholde halve Begravelses-Penge,

hvilke heel og holdne skal tilhore Kirkerne, som og

selv skal eie de Instrumenter, der tjene til at opkaste

en Grav med, hvilke om Nogen bryder eller bedærver,

han selv skal betale. — b) at Præsterne tage af Annex-

Kirkerne nogle Lysetolde, som de foregive at behove

at bruge til deres Studeringer, da de dog selv bor

skaffe sig Lys dertil. — c) at Præster og Proprietarii

kræve Betaling af Kirken for Ringen, Lysestobning, dens

Tændelse og andet Saadant, som kaldes Kirkens Be-

vogtelse og Oppasning. — 15) Kirkegaarde og Kirkens

Vægge skal Bonderne i Sognet opfbre, samt lægge Tag

paa Kirken paa deres egen Bekostning, dog maa de

allerfattigste, som ikke kan selv fode sig medens de

.
ere hjemmefra i Arbeidet, gives paa Kirkens Regning

, Mad eengang om Dagen, saa og forskaffes Instrumenter

at arbeide med, om de ikke selv har dem; ligeledes

skal Bonderne, naar nogen stor Kirke-Reparation fore-

tages, hjelpe at fore Tommer og Materialier til Kirken,

som skal billig lignes imellem dem, efter Enhvers For-

kue, og den, som nægter at gjbre Noget af saadant,

aaar han dertil bliver tilsagt, ansees derfor til Sti af,

efter Lov og Landets Sædvane. — 46) Alle Kirke-Reg-

ninger, saavel Indlægt som Udgift, skal herefter an-
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4782. slaaes og beregnes lil Courant Mynt, og skal Provsterne

TT~V7~ udi deres Kirke-Visitatzer , saavel som Præsterne, for
17. Juli. / 1

end de approbere og underskrive saadanne Regninger,

hvilket de aarlig bor gjore, noie eftersee, at derved

intet Underslæb begaaes. Findes de at have seet

igjennem Fingre herudi, Nogen til Villie, da skal den

af dem, een eller begge, efter Sagens Beskaffenhed,

være ansvarlig for den Skade, Kirken derved tager.

Men for at revidere saadan Regning maa Præsten gives

af Kirkens Gassa 16 Sk. Couranl, ligesom Provsten ny-

der for Visitation \ Rd. Courant af hver Hovedkirke,

men af de smaae fattige Annexkirker 3 Mk.
,

og hvor

Kirkerne Intet haver, der maa de Intet tage eller kræve.

— 17) Saavel Tienden som alle andre Kirkernes og

Præsternes Rettigheder maa udpantes hos de Modtvillige,

uden nogen foregaaende Dom
r

efter Sysselmandens

Foranstaltning. — Hvorefter de Vedkommende sig aller-

und, have at rette. Forbydendes Alle og Enhver her-

imod
?

efter som forskrevet staaer, al hindre, eller udi

nogen Maade Forfang at gjore, under. Vor Hyldest og

Naade. Givet paa Vort Slot Fredensborg den \1. Julii

1782.

26. Juli. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

Biskoppen i Skalholts Stift, Finnur Jonsson,

ang. Opforeise af et Capel paa Gaarden Stora-

Breidavik i Sonder- Mula Syssel. Christians-

borg 26. Juli 1782. — Norske Tegn. XLII, 94>-95.

i Ved Reskript „de sacello in tractu Reidarfjordensi exstruendo'

,

som anføres i P. Péturssons Hist: Eccl. Island. S. 104, Nr.

-33, og henføres til 11. April 1783, menes udentvivl dette her

anførte Reskript.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Handels -Betjenterne ved Rodefjords 1 Handelssted udi

') d. e. Rey&arfjOror
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Vort Land Island hos Os allerund. have i>egjært, at de,

1 Betragtning af den meget lange og besværlige Vei,

de have til den rette Hoved-Kirke, maatte erholde Til-

ladelse til at opbygge et nyt Capel paa Gaarden Stbrre-

Bredevigs Hjulleie ]

, Stechen 2 kaldet, og de, ved Con-

tract, forsynet med Herredsprovstens, Præsiens, samt

din Biskop Johnsens medholdige Erklæringer, have for-

pligtet sig til, ei alene at bestride alle Omkostningerne

paa dette Gapels Opbyggelse og Vedligeholdelse, men

°g, at saadant deres Foretagende aldrig skal komme

Holme Kirke til mindste Tab eller Præjudice, samt at

de vedbbrligen vil fornoie Sognepræsten for hans Umage
og havende Udgifter ved den nye Kirkes Bestyrelse: —
saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, efter saadan

allerund. gjorte Ansbgning, allern. have bevilget, at

for" Handelsbetjente maa paa foranforte Sted opbygge

et Gapel, imod at for Fremtiden opfylde hvad de have

indgaaet, saavel i Henseende til den rette Sognekirkes

som vedkommende Præstes Skadesløsholdelse i alle

Maader
% saa og at de nuværende og efterkommende

Handels-Betjente selv holde Capellet vedlige og fornoie

Præsten. Derefter 1 eder allerund. have at rette, og

Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalendes &c. Christiansborg den 26. Jujii 1782. [ad

mandatum].
.

.

1782.

26. Juli.

Bevilling for den islandske, færoiske o. s. v. 3. Oktbr.

Handel paa visse Friheder og Rettigheder for

dens Haandværkere. Fredensborg 3. Oktobr.

I782a
. — Rentek. Norske Exped. Prot. 14, Nr. 225, S.

148—149- Fogtm. VI. 2, 514—515.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At, lige-

d. e. Hjaleie = hjåleigå, Udbyg.

= Stekkr, jevnf. Johnsens Jar&atal å fslandi, S. 375
3
) Bevill. 2. April 1783.
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2. Juli 1781 allerede er tilladt at antage og bruge,

uformeent af Laugene, de til deres Drift og Fiskeriernes

Fortsættelse fornbdne Haandværksfolk, og ved Vores

senere Resolution tillige er bevilget en Reebslagerbanes

Anlæg, saa have Vi og,. efter derom indkommen Fore-

stilling, endvidere, ved Vores Resolution' af Dags Dato,

allern. bevilget og tilladt, ligesom Vi og hermed bevilge

og tillade, at dens Haandværksmeslere, Svende og

Drenge, maa, i Henseende til deres Antagelse og Ud-

læring med videre, have og nyde de selvsamme Frihe-

der og Rettigheder, som ere tilstaaede det ostersoeske

og guineiske Handelsselskab, saavel som det danske,

norske, slesvigske og holsteenske forenede Handels- og

G.anal-Compagnie ved sammes under 5. Julii 1781 og

10. Maji 1785 udgivne Octroyer, nemlig ved den fbrstes

23 de og den sidstes 37" Articul, og at det altsaa for

Fremtiden skal være forbem*6 Vores grbnlandske, is-

landske, finmarkske og færbeske Handel tilladt, at an-

lægge og holde Smede-, Snedker- og Rbdker- Værk-

steder j samt Reebslagerbane for egen Regning, hvortil

Administrationen maa være berettiget al antage Mestere

og Svende, saa og ved disse Haandværkere at kunne

lade oplære Drenge og udskrive Svende, hvilke saavel

som de antagne ganske og i alle Maader skulle agtes

lige med andre Haandværks- Svende, samt nyde med

dem de selvsamme Rettigheder og Fortrin ved Laugene.

Hvorefter &c. Givet paa Vort Slot Fredensborg den

Handels Direct ion, ang. Falkefængernes Foring.

Khavn 30. Novembr. 1782. — Isl. Copieh. Litr. T,

Nr. 1184.

Efter Skrivelse fra Hof-Jægermesteren Hr. Kammer-

3. Oktobr. 1782.

80. Novbr.

1
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herre Grev Rantzau have Falkoneer-Betjenterne besvær- 1782.

get sig over, at dem af deres Mester var betagen den j^n^JT
Fordeel, de kunne have af den Foring, dem er tilstaaet

ved den 34. § af det islandske Gompagnies Handels-

Octroy, da dem, isteden for de derved tilstaaede 40

Skpd. Fisk og \ å 2 Tdr. saltet Torsk, ikkun nu blev

godtgjort 54 Rd. i Penge, og i Vare, som Mesteren selv

oppebar, \ Skpd. Platfisk, samt \ Tde grov Torsk. —
Ved den derom forte Gorrespondence med Hs. hbi-

grevel. Excell. Hr. Geheime -Conferenceraad og Ober-

fegermester von Holstein, har Falkoneermesteren, ved

sin derom givne Erklæring, oplyst, at Sagen forholder

sig saaledes: at hans Formand i Embedet skal have

truffet denne Forening med daværende islandske Com-

pagnie for mere end 50 Aar siden, da Compagniet for-

meente, at Falkonerernes Handel der i Landet var dem
u'l Præjudice, og at denne Forening var grundet paa

daværende Pakhus-Priser, 6 å 8 Rd. pr. Skpd. Torfisk,

hvorved det bestandig siden har haft sit Forblivende.

— Dette har givet Ober- Jægermesteren Anledning til

at forestille, at da der nu var saa stor Forskjel imellem

Priserne paa de Varer de skulde have, og Pengene de

i dets Sted oppebære, samt da Levemaaden i Island

nu og er dyrere, end paa den Tid Accordten blev

sluttet, var det billigt at Douceuren blev forhbiet, om

ikke til 100 Rd., som Falkoneermesteren har foreslaaet,

saa dog med Noget. — Men da det er en Sag, som

grunder sig paa en med Handelen truffen Accordt, saa

maa vi overlade den til den kongel. Handels-Directions

behagelige Overveiende og Forgodtbefindende efter Om-

stændighederne, med tjenstligst Anmodning: at Ober-

Jægermesteren maatte derfra blive meddeelt det for-

nodne Gjensvar, og vi alene om Udfaldet blive under-

rettede. Rentekammeret den 30. Novembr. 1782.

Rentekammer-Skrivelse til Eierne af Kastrup so. Novbr.

Værk, ang. Afbenyttelsen af en Leer -Art fra

ir. B. 43
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* 782 - Island. Khavn 30. Novembr. 1782. — Rentek.

30 Novbr oversender til behagelig Afbenyttelse ved Kastrup Værk en

Qvantitet af en i Vopnafjords Distrikt i Island opdaget Jordart,

som efter en af Justitsraad og Laborant Muller anstillet Under-

søgelse var befunden at bestaae af Leer og Jern, samt noget

lidet Gibs,
(t
der fremfor mange andre Leer-Arter vilde vaei'c

tjenlig til brunrod Fayanee". Isl. Copieb. Litr. T, Nr. 11*.

is. Decbr. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

Biskoppen i Skalholt Stift Finnur Jonsson, ang-

Collekt af Stiftets Kirker til Helgafell Præste-

gaards Opbyggelse. Christiansborg 18. Decbr-

1782. Norske Tegn. XLII, 145—146.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Sognepræsten for Helgafells og Bjarnarhofns Menighe-

der paa Vort Land Island, Hr. Sivert Stephansen, udi

Ansbgning, som Os er bleven refereret, allerund. haver

andraget, al hans Præstegaard, med Alt hvad han eiede,

er ved en ulykkelig Vaadeild i afvigte Aar bleven lagt

i Aske, anholdende derhos allerund. at maatte nyde

den i Norske Lov bevilgede Hjelp til hans Præstegaards

Opbyggelse, nemlig 1 Rd. af hver Kirke i Skalholt Stift,

men I udi herover afgiven Erklæring, som ligeledes er

bleven refereret, have meldel, at mange af de 243

Kirker, som findes i Stiftet, ere saa fattige, at næppe

de 'k Dele af dem kunne udrede denne Afgift uden

Skade: saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i An-

ledning af saadan for" Hr. Sivert Stephansens allerund.

gjorte Ansbgning, samt foranforte eders Erklæring, allern.

have bevilget, at han til Hjelp til bem te Præstegaards

Opbyggelse maa nyde 120 Rd. af Stiftets Kirker,

hvilket maa lignes saaledes, at de formuende betale

mere og de fattige mindre; hvorhos" han og maa være

befriet for at svare til det Kirkens Boskab og Inventa-

rium, som ved denne Ildebrand er gaaet forloren. —

v
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Derefter 1 eder allerund. haver at rette, og Vedkom- 1782.

mer.de Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen-^J^T
des &c, Christiansborg den 18. Deeembr. 1782.

"

.

'

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 31. Decbr.

ang. Tilstanden paa Vestmannoerne. Khavn 31.

Deeembr. 1782. — IsT. Copieb. Litr. T, Nr. 1224.

Af et fra Sysselmand Sivertsen her til Kammeret

indsendt Thingvidne, angaaende nærværende meget

slette Tilstand paa Vestmannbe, erfares, at dertil, iblandt

adskilligt Andet, for en stor Deel skal bidrage den paa

Oerne tiltagende Mængde med Spedalskhed og andre Syg-

domme behæftede Mennesker, som foruden de mange

andre Fattige og Umyndige, hvis Antal desuden er

bleven saa stort, at deres Underholdning af de Fattiges

Tiende ikke kan bestrides, ere geraadne til en stor

Byrde for Bbnderne, s.aa at adskillige af disse have

endog maattet forlade deres Gaarde. I denne Hen-

seende maatte vi herved tjenstligst anmode flr. Stift-

amtm., behagelig' at ville foie al muelig Anstalt til, at

i det mindste nogle af de mest befængte blandt be-

meldte spedalske Mennesker kunde blive modtagne i

Sonder- Fjerdingens Hospital, hvorom vi og have til-

skrevet Sysselmand Sivertsen at henholde sig til Hi\

Stiftamtmanden. Rentekammeret den 31. Deeembr.

1782 \

') Under s. D. er Skrivelse af samme Indhold afgaaet til

Sysselmanden Sigurd Sigtirdsson (Copieb. sst. Nr. 1228);

ligeledes er Handelsdirectionen tilskreven (Copieb. sst.

Nr. 1210) , at da endeel af Bbnderne vare flygtede bort

af Oen, og taget i Land, saa at endeel Jorder vare ode

(Midhus, halv Boestade og Gvendarhus, fjerde Parten af

Dalje og en Jord paa Vilborgarstade, hvorhos og Syssel-

manden, for at faae Stakkagerdi bygslet, maatte bortleie

uden Landskyld sin halve Jord Odelstade), maatte alle

muelige Midler opbydes for at hjelpe paa den elendige

Tilstand.

48*
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1783. Plakat ang. Bogtrykker-Lærlinge. Christians-
3^nuar.

j)0|.g 3 Januar 1783. — Publiceret paa Althinget 1783,

og Udtog deraf trykt i Althingsbogen s.'A. Nr. ix, S. 35. —
Siell. Reg. 75, 673. Original - Aftryk hos Hbpffner; Qvart-

Forr. for 1783, S. 3—4 5 Schou VIII, 354.

Plakat, anlangende at Eiere af Bogtrykkerier uden-

for Kjbbenhavn maa, naar de selv have lært Bogtrykker-

Kunsten, være berettigede til at erklære deres udlærte

Drenge for Svende; hvilke da skal ansees som lovlige

i Hans Maj*' Riger og Lande, med videre.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At som

Os er bleven foredraget, at imellem Bogtrykkerne i

Vores kongelige Besidence-Stad Kjobenhavn skal fra

lang Tid være gjort nogle Vedtægter, som ikke aleneste

ere uden Authorilet, men endog ved de udlærte Dren-

ges Antagelse til Svende meget bekostelige, og med

adskillige unyttige Ceremonier forbundne, i hvis Folge

paastaaes, at ingen Bogtrykker- Svend , der har lært i

de andre Steder udenfor Kjobenhavn. maa faae Ar-

beide hos dem, forend han i saa lang Tid, som de

finde for godt, paa ny haver staaet i Forbundt som

Dreng hos en eller anden af dem, og dértil betalt en

vis Sum i Anforsels- og Udskrivnings-Penge med videre;

men at slige Vedtægter ere saavel til Hinder for Bog-

trykkeriernes Opkomst udenfor Kjobenhavn, som og

for Lærdommens Udbredelse; saa ville Vi allern. have

anordnet og bevilget, ligesom Vi og hermed anordne

og bevilge, at Eierne af Bogtrykkerier udenfor bemeldte

Vores Residence-Stad Kjobenhavn maa, naar de selv

have lært Kunsten, være berettigede til at erklære deres

udlærte Drenge for Svende, hvilke da skal ansees som

lovlige i Vore Riger og Lande, saa at de kjo benhavnske

Bogtrykkerier eller deres Svende ikke maae fordre og

imodtage Boder af nogen af dem eengang vedkjendt

Svend, fordi han har arbeidet i eX eller andet Bog-

trykkene udenfor Kjobenhavn. Men naar en Eier af
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e * saadant Bogtrykkene ikke selv har lærl Kunsten,

skal han holde en kunsterfaren Factor til at foreslaae

sit Bogtrykkene, som da maa give de udlærte Drenge

Lære-Brev. Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig

allerund. haver at rette. Givet paa Vort Slot Christians-

borg udi Vores kongelige Besidence- Stad Kjobenhavn

den 3. Januarii 1783.

Reskript til Stiftbefalingsmændene i Norge, 17- Januar

ang. Handel med Medicamenter. Christiansborg

17. Januar 1783 1
. — Ikke sendt til Island, men paa-

beraabt i senere Cancellie- Skrivelser som Regel for Medica-

ment-Handelen, ogsaa i Island. — Norske Tegn. XLII, 161

—

162
5
Fogtm. VI. 2, 533—534.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Eftersom

for Os allerund. er vorden andraget, at endskjondt For-

ordningerne af 4. Decembr. 1672 og 5. April 1690 for-

byde al Kjbb og Salg af fremmede indforende Medica-

menter, samt at ingen Uberettigede maae falholde enten

Simplicia eller Composita af de Ting, som henhbre til

Medicinen, skal dog Apothekerne paa endeel Steder i

Vort Rise Nor^e blive fornærmede i de dem forundte

Rettigheder og Privilegier, og lide et betydeligt Tab i

deres Næringsvei, ved det at Krambodhandlere og omlo-

bende Bissekræmmere skal falholde ei alene alle fremmede

Medicamenter, destillerede Vande, Spirituosa, Olier, Ex-

bacter, Elixirer, Balsamer, Salver, Plaslere og Pulvere,

men endog Aloe, Antimonium, Bevergiel, Campher,

Myrrha, Qvægsolv, Sal-Amoniac, Dyvelsdræk, hvid, gul

°g rod Arsenik, Kobolt, Auripigmentum
,
Rævekager,

Gubeber, Sennepsblade, Manna, renset Salpeter, Sassi-

fras, Angelica, Gentian, Rhabarbara, Violen- Rodder,

Lakritz, Hyldesaft, Theriac, Ormekrud, Foenical-FrG,

Stjern- Annis, hvid og blaa Victriol, Terpentin og Ter-

Canc. Skriv. 16. Septbr. 1797 og 19. Juni 1819
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1783. pentin-Olie, Victriol-OJie og Skedevand, med hvilke Vare

-—""7^*^ Apothekerne, som dertil berettigede, alene bor handle,
1*7 . Jcinucir«

og som for deres Rigtighed og Udsalg staae til An-

svar: — saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, til

saadant at see forekommet , samt efter den af Vores

Collegio Medico herover afgivne Betænkning, allern. ville

have anordnet og befalet, at Ingen, enten Krambod-
•

handlere , Bissekræmmere eller Andre, udi det dig an-

betroede Stift, maac sælge og falholde udenrigs Medicin

og de saakaldede Arcana, eller nogle af foranforte Me-

dicamenter og Species, uden de privilegerede Apoihe-

kere alene; og om Nogen herimod skulde handle, skal

de derfor lide Tiltale ved Politieretten, og over dem

hændes Dom til Varenes Confiscalion, samt Pengemulkt

fra 40 til £0 Rd., efter Forbrydelsens Beskaffenhed; og

skal tillige de, som maatte have i Behold nogle af for-

meldte Medicamenter og Vare, der ere ubedærvede,

være pligtige at udlevere samme til Apothekerne for

Indkjbbsprisen og dermed hafte Omkostninger. Der-

efter du dig allerund. haver at rette, og Vedkommende

Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes &c.

Christiansborg den 17. Januarii 1783. [ad mandatum].

3. Febr. Kongelig Resolution ang. Ffiring for de is-

landske Studenter. Christiansborg 3. Februar

1783 1
. — Denne Resolution er udvirket ved den islandske

Handels-Direction, see Rentek. Skrivelse 26. Februar 1784.

5. Febr. Plakat ang. Levering af trykte Skrifter til

det kongelige Bibliothek. Christiansborg 5. Febr.

1783. — Ikke publiceret i Island, men her optaget i Hen-

hold til det almindelige Bud i For. 10. Januar 1781. - Sielh

•) kgl. Resol. 16. Februar 1784.
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Reg. 75, 710b—711. Original-Aftryk hos HSpffiier. Qvart-Forr. 4783.

for 1783, S. 32—33; Schou VIII, 371-372.
5. Febr.

Plakat, anlangende at isteden for Bogtrykkerne

hidtil have til det store kongelige Bibliotheque afleveret

3 Exemplarer af det, som i deres Bogtrykkerier bliver

trykket, skal de herefter ikkun levere 2 Exemplarer,

hvoraf det ene skal være paa Skrivpapir, med videre.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At, som

det ved Vores under 10. Januarii 1781 udgangne An-

ordning er paa ny befalet, at Bogtrykkerne sjtal til

Vores store Bibliotheque uden Betaling aflevere 3

"indbundne Exemplarer af alt det, som i deres Bog-

trykkerier bliver trykket, med videre; men derudi

ikke er bestemt, hvad Slags Papir de leverende Exem-

plarer til Bibliothequet skal være trykte paa, hvorover

de leveres paa Trykpapir, som gjbr Exemplarerne uan-

seelige; saa ville Vi hermed allern. have anordnet og

befalet, at Bogtrykkerne, isteden for at de hidtil levere

3 Exemplarer af alt hvad de trykke, paa Tryk-Papir,

skal for den tilkommende Tid ikkun levere 2 Exemplarer

M bemeldte Vores Bibliotheque, hvoraf det ene skal

Vaeré paa Skriv-Papiir, og, for at forekomme al Urig-

tighed ved Bogtrykkernes Leverancer for Eftertiden,

n*aa ingen Bogtrykker trykke noget Skrift
, uden hans

Navn er bemærket paa Titelbladet. Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerund. haver at rette.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Hesidence-Stad Kjobenhavn den 5. Februarii 1783.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho- 8. Febr.

dal og Biskoppen over Holum Stift, ang. Tillæg

til Præstekaldet Hvanneyri. Khavn 8. Februar

1783. — Canc. Brevb. 1783, Nr. 209, S. 118.

P. M. I Anledning af den fra Sognepræsten paa

Hvanbre Hr. John Gudmundsen indkomne Ansbgning
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om Forbedring i hans Indkomster, hvorover saavel afg-

Biskop Teitsen, som Hr. Stiftbefalingsmand, har afgivet

Deres Erklæring, skulde man herved tjenstligst have

Dennem tilmeldet, at der Intet haves imod, at ham efter

Omstændighederne tillægges Noget af Friderici Secundi

Legato eller Donation til fattige Præster eller Kald i

Stiftet, naar det rigtig passes, at den Andre derved

formodentlig foraarsagende Afgang ikke trætfer uden

Saadanne, som ere mindre trængende end han, men

derimod kan ham ikke tillægges Noget af Holum Bispe-

stol, da det ikke er bekjendt, at nogen Udgift paa samme

er reglementeret til Hvanore, men vel, at den ikke en-

gang kan bestride sine egne Udgifter. Det kongelige

Danske Cancellie den 8. Februarii 1783.

i9. Febr. Forordning ang. Trolovelser. Christiansborg

19. Februar 1783. — Publiceret paa Althinget 1783

og trykt som Anhang til Althingsb. s. A., S. 74—79. — Siell.

Reg. 75,' 728b—730. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr.

for 1783, S. 38—42 ; Schou VIE, 373—376.

- Forordning, anlangende hvorledes for Fremtiden

skal forholdes med Trolovelser.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da Vi

ere komne i Erfaring, hvorledes den hidtil brugelige

Maade, at indgaae Trolovelse paa, i Vore Kongeriger

Danmark og Norge, baade skal være kostbar for Al-

muen og tillige fore mange Uordener med sig: saa

have Vi, til Vore kjære og troe Undersaatters Nytte, og

for at hæmme de hidtil i Svang gaaende Uordener,

allern. villet budet og befalet, ligesom Vi og hermed

byde og befale:

1) Ingen Gilde eller Sammenkomst maa holdes 1

Anledning af nogen Trolovelse, men Enhver skal for-

foie sig fra det Sted, hvor Trolovelsen holdes, hjem i

sit Huus, og skal Byfogderne i Kjobstederne, samt
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Herreds- og Birkefogderne paa Landet, samt Fogederne 1783.

°g Lehnsmændene i Vort Rige Norge, have Indseende 19. Febr.

ttied, at saadanne Gilder og Sammenkomster ikke skeer, * m̂̂

men skulde de skee, da have de saadant strax at an-

melde for vedkommende Stiftamtmand eller Amtmand;
og skal da saavel Fæstemanden som Fæsteqvinden give

hver for sig to Rigsdaler udi Mulkt til Byens eller det

Sogns Fattige, hvor Gildet eller Sammeiikomsten har

været holden, og desuden Enhver for sig ligesaa meget

til den Byfoged, Herredsfoged, Birkefoged, Foged eller

Lehnsmand, som saadant haver anmeldet, hvilken Mulkt

efter Stiftamtmændenes Ordres i Kjobstedeme og Amt-

mændenes paa Landet udpantes, uden foregaaende Lov

og Dom, af vedkommende Rettens-Betjente. — 2) Naar

Trolovelse er holdet, skal Præsten i det Sogn, hvor

Fæsteqvinden opholder sig, næste Sondag lyse til Ægte-

skab af Prædikestolen, paa den i Ritualen anbefalede

Maade, hvad enten de Trolovede det begjærer eller ikke,

og naar der trende Gange er lyst af Prædikestolen,

skal Brylluppet være fuldbyrdet inden den sjette Son-

dag derefter, den Sondag iberegnet, paa hvilken den

sidste Tillysning skete. — 3) Sognepræsten i det Sogn,

hvor Tillysningen af Prædikestolen er skeet, skal have

Indseende med, at Brylluppet inden den anbefalede

Tid fuldbyrdes; skeer det ei, skal han kalde de Tro-

lovede for sig, og i sine Medhjelperes Overværelse til-

spørge dem, hvorfor Brylluppet ei er fuldbyrdet; skulde

de da begge være enige udi at forlange Trolovelsen

ophævet, da skal saadan deres Begjæring indfores i

Ministerial-Bogen, og af dennem underskrives, om de

kan skrive, hvis ei, tegner Præsten deres Navne med

paaholden Pen, og af Præsten selv og Medhjelperne

tillige underskrives, og skal Trolovelsen da saaledes

være ophævet, og tillige af Prædikestolen næste Son-

dag bekjendtgjores, at disse Trolovede have med fælles

Samtykke ophævet deres indgaaede Trolovelse, og maae
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1783. da disse ingensinde indgaae enten Trolovelse eller

19. Febr. Ægteskab med hinanden, uden Vores egen allern. Dis-
-"~ "^"^

pensation. — 4) Skulde de derimod, enten begge eller

een af de Trolovede, forlange Udsættelse af Brylluppet,

da maa saadan Udsættelse ikke tillades, men den eller

de, som sig vægrer Brylluppet at holde, skal give een

Rigsdaler Mulkt til Sognets Fattige for hver Uge Brylluppet

udsættes, hvilken Mulkt af vedkommende Stedets Foged

inddrives paa Præstens Anmeldende uden foregaaende

Lov og Dom; skulde Brylluppet endnu i fire Uger der-

efter ikke være fuldbyrdet, da melder Præsten det til

Biskoppen, som, efter noiagtig derover indhentet Under-

retning om Aarsagen, haver at indsende det med sin

Betænkning til Yores Danske Cancellie. — 5) Skulde

den ene af de Trolovede erklære sig at have grundet

Aarsag til at paastaae Trolovelsen ophævet, efter de

Aarsager, som i Danske Lovs 3. Bogs 16. Cap. og

Norske Lovs 3. Bogs 18. Cap. er anfort, da skal Sogne-

præsten see til dennem at forlige, men kan det ei skee,

da skal den, som troer sig til saadan Sbgsmaal beret-

tiget, udlage Stævning inden fjorten Dage; gjor den del

ei, da forholdes dermed efter foregaaende 4. Art. —
6) De Trolovede maae ei flytte til hinanden og boe

under Tag sammen, forinden Brylluppet er holden; de,

som handle herimod, straffes, som for fortidlig Sammenleie.

— 7) Hvad Adelen og de lige med Adelen Privilegerede

angaaer, da forholdes herefter med deres Trolovelse

eller Ja -Ord som hidtil. — Thi byde Vi og hermed

allern. befale Vore Grever, Sliftsbefalingsmænd, Friherrer,

Biskopper. Amtmænd, Landsdommere, Laugmænd, Præ-

sidenler, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

som denne Vores Forordning under Vort Cancellie-Seigl

tilskikket vorder, at de den paa behbrige Steder til

Alles Efterretning strax lader læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Christiansborg i Vores kongel. Residence-

Stad Kjbbenhavn den 19. Februarii 1783.
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Forordning ang. Losemænd paa Island. Chri- n83.

stiansborg 19. Februar 1783. — Publiceret paaJ^J^
Althinget 1783 og trykt som Anhang til Althingsbogen s. A.,

S. 69—73. Norske Reg. 49, 449b—452. Original-Aftryk hos

Hopffner. Qvart-Forr. for 1783, S. 42—47 ; Schou VIII, 376.

Uddrag (§ 1—9) trykt som Bilag xiii til den danske Udgave

af For. 13. Juni 1787, S. 67—69. — Islandsk Oversættelse

(JJm lausamenn" trykt i: „Inntak ur nokkrum [>eim nyustu

kongl. Forordningum" &c. Hrappsey 1785. 8°. S. 25-29; Pa-

ragrapherne 1—9 i ny Oversættelse, „Forordning sem bannar

lausamenn å Jslandi, åsamt fieiru", som Bilag xiii ved den

islandske Udgave af For. 13. Juni 1787, S. 127—129.

Forordning angaaende de saa kaldede Losemænd

paa Island, deres Afskaffelse, m,ed videre.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da Os

allerund. er foredraget, hvorledes de saa kaldede Lose-

mænd i Vort Land Island skal foraarsage Landet megen

Skade og Fordærvelse, fornemmelig derved, at disse

Folk ei lage stadig Tjeneste hos Bonden, men leie der-

imod deres Arbeide, enten i dage- eller ugeviis paa

den Tid, Bonden mest trænger til dem, og det imod

saa hbi og overdreven Lbn, at Bonden derved udsues,

hvorved tillige foraarsages Mangel paa ordentlige og

stadige Tjenestefolk. Disse Losemænd omstrippe og

Landet og udsue Almuen med Landprang af unyttige

Kramvare og ulovlig Qvægleie, drive deres Tid for den

største Deel bort i Orkesloshed og eenlig Stand, hvor-

ved baade Folkels Formerelse hindres og de selv (laa

deres Alderdom blive Landet og de Fattiges Casse til

Besvær: — saa have Vi, til denne Uorden at afhjelpe,

aJIem. funden for godt og hermed byde og befale:

1) Jngen, endog de, som efter Forordningen af 3.

•lunii 1746, dens 15. Art., kunde have Adgang til at

blive Losemænd, maa herefter være det, eller af nogen

Ovrigheds-Person dertil gives Tilladelse., — 2) Alle de,

som nu ere Losemænd, hvad enten de ere det med
eller uden Ovrigheds Tilladelse, skal inden 6 Maaneder,

r
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1783. efter at denne Forordning er oplæst paa Mandtalsthin-

19. Febr. gene, enten tage Aars Tjeneste hos Bonder og boende

Folk, eller byxle Gaarder, Gaards- Parter eller Hjaleier

(Huusmands-Pladser), eller oplage 6de Jorder; skulde

nogen Lbsemand ikke vide sig Leilighed til enten af

Delene, da haver han slrax at vende sig forst til Rep-

stjoren og siden til Sysselmanden om enlen Jordebrug

eller aarlig Tjeneste; kan de ei forskaffe ham enten af

Delene, da maa han forblive Lbsemand, indtil Repstjo-

ren kan anvise ham aarlig. Tjeneste for gangbar Lbn

og Kost, eller skaffe ham Jordebrug, og skal han der-

paa tage Sysselmandens Beviis, som hannem meddeles

uden Betaling. — 3) Dersom da Nogen efter disse 6

Maaneders Forlob skulde befindes at være Losemand,

da haver Repstjoren med Thingbuds- Seddel at kalde

ham til næste Mandtalsthing, og haver han da ei Sys-

selmandens Beviis at forevise, at han haver sogt Jorde-

brug eller aarlig Tjeneste og ingen af Delene kunnet

bekomme, da skal Sysselmanden domme ham paa nogle

Maaneder i Tugthuset, og skal da Sysselmanden være

betænkt paa at anvise ham enten Jordebrug eller aar-

lig Tjeneste, naar hans Tid i Tugthuset er til Ende,

paa det han ei skal nodes til at være Lbsemand. —
4) Skulde nogen Bonde eller den, som haver Bopæl og

holder Folk, foregive, at en Lbsemand har antaget hans

Aars-Tjeneste, og del siden ved Repstjorernes Under-

sbgning skulde anderledes befindes, da bor Lbseman-

detf betale dobbelt Aars-Tjeners Lbn til Bbygde-Cassen,

hvor hans foregivne Husbond boer, og Husbonden lige-

saa meget, og skal Lbsemanden ligefuldt tilholdes at

tage Tjeneste eller byxle Jord; befindes Nogen anden

Gang i saadan Underfundighed, bor han, foruden samme

Boder, staae en Time j Gabestokken. Ingen maa huse

saadanne Losemænd; gjbr Nogen herimod, skal han

bbde for hver Uge, han huser en saadan, */a Rd. Cou-

rant, hvilke Repstjoren uden videre Lov og Dom exe-
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querer; og tilkommer Repstjoren deraf dea \k Deel, 1783.

og de 3A Dele tilfalder Sognets Fattige. — 5) Saa skal 19. Febr.

og herefter Alle af Bondestanden, Mands- eller Qvindes-

Personer, som ei have noget Jordebrug, være pligtige

at tage aarlig Tjeneste hos bosatte Folk, eller, i Mangel

deraf, behandles og ansees paa den Maade, som i denne

Forordnings 2, og 3. Art. er anordnet. — 6) Det maa
ikke være Nogen tilladt at arbeide for Dagion, uden

Husmændene og deres Qvinder og Bom, som hos den-

nem ere til Huse, samt de, som have Sysselmændenes

Attest, at de have hos hannem begjært enten Jordebrug

eller Aars Tjeneste og ingen have kunnet bekomme;

handler Nogen herimod, ansees han som Lbsemand,

og omgaaes da dermed som tilforn sagt er. — 7) Ingen

Jordbrugere maa have sine Sdnner længere hjemme

hos sig, end til de ere 18 Aar, da de skal tage Tjeneste

hos andre Folk, med mindre de tjener hos Forældrene

for Kost og Lbn, som- andre Tjenestefolk, og maa da

ingen flere være hjemme, end der til deres Gaardsbrug

maatte behbves. — 8) De, som boe ved Strandkanterne

og ernære sig med Fiskerie, under Navn af Hjaleie-

mænd og Tomthusmænd eller Bodemænd, maa det

være tilladt, naar Værtiden er forbi, at arbeide

hos Bonden for Daglbn. Saa maa og de Folk, som

slige Fiskere i Værtiden behbve, naar samme er forbi,

ligeledes tjene Bonden for Daglbn, dog skal de fbrste

som og de sidste benævnte herom være forsynede med

Sysselmandens Attest. — 9) Ligeledes skal det og være

de paa Landet sig opholdende Haandværkere, saasom

de der arbeide i Jern, Kobber, Træ, item Uldspindere,

Vævere og Andre, tilladt at arbeide for Bonden for

Dag- og Ugelbn, naar de herom ere forsynede med

Sysselmandens Attest. — Thi byde og befale Vi her-

med Vores Stiftamtmand, Bisper, Amtmænd, Laugmænd,

Sysselmænd og Andre, som denne Vores Forordning

under Vort Gancellie-Seigl tilskikket vorder, at de den
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1783. paa behorige Steder strax lader læse og forkynde,

"^p^j^ Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Kesidentzslad Kjobenhavn den 19. Februarii 1783.

25. Febr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal, ang. Bekjendtgj oreise af Regjeringens al-

mindelige Foranstaltninger. Khavn 25. Februar

1783. — Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 56.

Paa det at kongelige Resolutioner og Kammer-Ordres,

angaaende en eller anden almindelig Foranstaltning i

Island, som ikke directe herfra blive communicerede

alle vedkommende- Embedsmænd i Landet, men alene

sendte til Amtet, for derfra videre at bekjendtgjores,

kunne desto snarere blive almindelig kundbare og ved-

borlig satte i Værk, maa vi herved tjenstligst anmode

Hr. Stiftamtm., at deslige Foranstaltninger, naar de ind-

lobe, strax, og uden al oppebie Landsthinget, circula-

riseres i Forveien til vedkommende Betjente, uagtet de

tillige siden, som sædvanlig, publiceres paa Landsthin-

get, da det baade indtræffer de fleste Aar, at alle

Sysselmænd ikke ere tilstede paa Landsthinget, og de

Fraværende altsaa maa savne fuldstændig Kundskab

om deslige Foranstaltninger, indtil den Tid Laugthings-

Acterne udkomme, hvilket ofte ikke er skeet for end

til Aarets Slutning, eller til næste Aar. Rentekammeret

den 25. Februarii 1783 1
.

25. Febr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal og Amtmand Stephensen, ang. Udbetalings-

maaden af Gager og Pensioner. Khavn 25.

Februar 1783. — Publiceret paa Althinget 1783 ved

Bekjendtgjorelse fra Stiftamtmand Thodal og Amtmand Thor-

') s. D. er ligelydende Skrivelse udgaaet til Amtmand Ste-

phensen (Copieb. sst.), samt en Notification til Landfog-

den (Copieb. sst. Nr. 57}

.
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arensen 19. Juli 1783, trykt i Althingsbogen s. A., S. 33. — 1783.
Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 55.

26. - Pebr.

Som Islands Vidtløftighed og vanskelige Communi-

cation ikke vil tillade, hvad dog ellers burde skee, at

staaende Gager og Pensioner sammesteds udbetales

qvartalviis, saa haver Kammeret tillagt Landfogden den

Ordre, at af deslige ikke udbetales mere aarlig paa Lands-

thinget, end for det da forfaldne halve Aar, anseet at

de kongelige Jordebogs- Indtægter ikke altid endda

ganske ere indkomne, og adskillige andre Udgifter,

saasom til Falkenes Underholdning, samt Legata til

Præsteskabet, saavel som Præmier og de Jordemodrene

tillagte Penge til den Tid fuldt ud maa betales; hvilket

Hr. Stiftamtm. og Amtm. ville publicere i dette Aars

Landsthings- Acter til almindelig Efterretning for den

følgende Tid. Rentekammeret den 25. Februarii 1 783 1
.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 25. Febr.

ang. Fordelingen af Handelens aarlige Contingent til

de Fattige. Khavn 25. Februar 1783. — indholdet

bekjendtgjort paa Althinget 1783 ved Stiftamtmand Thodals

Bekjendtgjorelse 15. Juli s. A.
?

trykt i Althingsbogen S. 28.

Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 73.

I Anledning af, at
v
det af den kongelige Handels-

Direction er vedlaget, at folgende tilforn combinerede

Handelssteder i Island nu blive indeværende Aar se-

parerede, ligesom allerede forrige Aar er skeel med

Flalbe Handel, der forhen var annecterel til Stichis-

holm, ere Fattiges - Pengene, som af Handelen aarlig

svares der i Landet, saavidt angaaer de Havne, som

dette vedkommer, for Fremtiden saaledes regulerede:

Dale Syssel, Sysselmand Ketilsen: af Stichisholm 4 Rd.

— Flatbe 40 —

') s. D. Skrivelse til Landfoged Skuli Magnusson om samme
Gjenstand (Copieb. sst. Nr. 53).
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Snæfjeldsn. S., Sm. J. Arnorsen:

Guldbr. S., Sysselm. Thorarensen: af Grindevig. 10Bd.

— Bosand ... 10 —
— Budenstad 15 —
—

.
Stappen .'

. 15 —
— Olufsvig .. 13 —
— Gronnefj. . 12 —
— Palrixfjord 5 —
— Bildal .... 5 —

Dyrefjord .10 —
— Isefjord . . 10 —

Hvilket Vi herved tjenstlig maa anmode Hr. Stiftamtm.

at foranstalte udi Laugthings-Acterne publiceret til Ved-

kommendes Efterretning, som modtage disse Penge til

videre Uddeling, ligesom vi desuden have circulariséret

denne Foranstaltning til vedkommende Sysselmænd. —
Rentekammeret den 25. Februarii 1783 1

.

Bardestr. S., Sysselm. B. Einarsen:

Isefjords S., Sysselm. J. Arnorsen:

25. Febr. Rentekammer- Circulaire til Landfogden og

samtlige Sysselmænd i Island, ang. Tilberedelse

af Qværnstene. Khavn 25. Februar 1783". —
Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 79.

Directionen for den kongel. gronlandske, islandske,

finmarkske og færbeske Handel agter at opmuntre Ind-

byggerne i Island til selv at tilhugge Qværnestene, og

haver til den Ende besluttet, at ville modtage saadanne

') Skrivelse til de vedkommende Sysselmænd, samt Land-

fogden, hvori de tillige beordres til at være tilstede naar

Handelsstedernes Separation foretages, ved Beholdningernes

Optagelse , samt Husenes og Inventariernes Overlevering,

da denne maatte foretages og afbevises ved en judicial

Forretning, som brugeligt var ved Overlevering af et

Handelssted fra en Kjcibmand til en anden (Copieb. sst.

Nr. 75); Communication til Handels -Directionen s. P-

(Copieb. sst. Nr. 74).

') Rentek. Circ. 27. Marts 1784.

9
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1 Landet tilhugne Qværnestene i Handlerne der, til fast- 1783.

sættende Priser, bestemte efter hvad dette Slags Stene 25. Febr.

gjelde paa hvert Sted, med et lidet Tillæg for Trans-

*

porten fra Sælgernes Hjem, eller Stedet, hvor Materi-

alerne findes, til Handelssledet, og derefter igjen at

udsælge dem derfra for samme Priser til Almuen, samt

derhos at udlove for nogle visse Aar smaae Præmier

M dem, som i et Aar leverede visse Qvanta til Han-

delen, foruden den paa Stenene selv fastsættende Taxt,

saasom:

for 6 Par: 1 Rd., som er 16 Sk. for Parret,

— 9 — 2 — — omtr. 21 — —
_ 12 — 3 — — - 24— —
— 15 — 5 — — — 32 — —
— 20 —8— — — 38 — —
— 30 — 15 — — — 48 — —

dog saaledes, at naar Nogen leverede over et af de

anforte Qvanta. uden at naae det næste, da nyder han

ikkun den for det næst mindre Qvantum udsatte Præmie,

for Ex. for 8 Par 1 Rd. . oe saaledes videre. — Men

da Prisen paa det Slags Qværnestene, som nu udhug-

ges i Island, befindes at være ulige, formodentlig for-

medelst Stenenes forskjellige ReskafFenhed og Stbrrelse,

da nogle i Sneefellsnæs Syssel af 1 6 til 20 Tommers

Diameter berettes at være solgte for 8 Mk. Parret, og

andre derimod paa andre Steder for 68 Sk., saa ville

(Tit.), til nærmere Oplysning for at bestemme Priserne

paa meerbem*- Qværnstene, meddele os med dette

Aars Skibe saa nbiagtig Underretning som mueligt er

°m følgende Poster:

1) Om der, og paa hvilke Steder i Hans Syssel,

tøaatte findes saadan Steenart, som er tjenlig til Qværne-

stene, samt hvorvidt samme nu for Tiden dertil anven-

des, eller kunde anvendes i Fremtiden, og da hvor-

ledes. — 2) I første Fald : hvad da Parret sælges for

der paa Stedet og hvor store Stenene ere i Diameter. —
/fr. B , 44

'

i
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3) Hvor langt de, som tilhugge eller kunne ventes at

ville tilhugge Stenene, omtrent boe fra Handelsstedet,

hvor langt de Steder, hvor Stenene falde, ligge fra

samme, samt hvorvidt de tilhugne Qværnestene kunne
•

ventes at blive forte derhen; og især: 4) at bringe 1

Erfaring, om Nogle af Indbyggerne skulde være at be-

kvemme til at vedblive, eller, gjore Qværnestenes Til-

hugning til etslags Næringsvei, fornemmelig om Vinteren,

samt hvorvidt der kunde blive Leilighed at faae saa-

danne Qværnestene anvendte og afsatte paa Stedet, og

til hvilke Priser, i Tilfælde at Veien var for lang eller

besværlig til at faae dem forte til Handelen. — Vi gjo^e

os ei alene -forvissede om, at (Tit.) anvender saa meget

stbrre Flid paa de herom meddelende Underretninger,

som Iværksættelsen derefter med Qværnstenes almin-

delige IndforseJ i Island fornemmelig sigter til Indbyg-

gernes Bedste, i hvilken Henseende vi meget ville onske,

at den hele Indretning hermed kunde nu strax blive

saa noie som mueligt overlagt i Forveien med de bedste

Mænd blandt Almuen, til nærmere forventende Over-

læg og Approbation efter Omstændighederne; ligesom

vi og maa anmode om, at disse Efterretninger ufeilbar

maa afsendes med dette Aars Retour-Skibe fra Landet.

Rentekammeret den 25. Februarii 1783 ^

i. Marts. Cancellie-Skrivelse til Stirtbefalingsmand Tho-

dal, ang. Slægtskabs -Forhold mellem Dommere.

') I Circulairet til Sysselmanden i Snæfellsnes Syssel tilkjen-

degives, at Handelen vilde i dette og næste Aar modtage

tilhugne Qværnstene af Bonden Jon Asmundsson paa Ber-

serkseyri, for 1 Rd. 32 Sk. de smaae paa 16—17 Tomm.

Diameter, og 1 Rd. 48 Sk. de storre paa 18—20 Tomm-

Diameter, foruden den ovenmeldte Præmie (Copieb. sst.

Nr. 80); Communication til Handels -Directionen om det

udfærdigede Circulaire, Copieb. sst. Nr. 81.

«
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Kliavn 1. MartS 1783. — Canc. Brevb. for 1783, Nr. <

335, S. 184. 7"

P. M. Da Laugmand Thorarensen har, i Anledning

af at Hr. Stiftbefalingsm. har beskikket en Sættedommer

ved Laugthinget i en Sag imellem Under- Assistent Si-

vert lsfeld og en Bondemand, navnlig Grim Gudmund-

sen, fordi Laugmandens Stedfader havde domt i Sagen

ved Underretten 1
: har forespurgt, hvorvidt han bor vige

sit Dommersæde i de Sager, som hans Stedfader har

domt a prima instantia: — saa Skulde man tjenstligst

tilmelde Dennem, at Laugmanden ikke bor vige sit Sæde

af den Aarsag, at hans Stedfader har domt og afsagt

den til Laugthinget paaankede Dom. Det kgl. Danske

Gancellie den 1. Martii 1783.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, 25.

angaaende Slagterie-Anlæg i Rangarvalla Syssel.

Khavn 25. MartS 1783. — Indholdet publiceret paa

Aithinget 1783 ved Stiftamtmand Thodals BekjendtgjOreise 15.

Juli s. A., trykt i Althingsbogen S. 28-29. — Isl. Copieb.

Litr. U, Nr. 113.

Den kongelige Handels-Administration haver, i Skri-

velse af 8. hujus, tilmeldet os, at der paa Jorden Bakka-

hjaleie i Rangervalle Syssel er gjort et Anlæg til at

modtage Slagterie fra Fastelandet, og at det i Anledning

deraf er ved Correspondence med Vedkommende saa-

ledes blevet afhandlet, at tage de 5 Thingsogner, nem-

"S Oefjeld, Oster- og Vester - Landtier, Fljotshlid og

Hvolrep af Rangervalle Syssels tistre Part, fra Orebacks

"and els-Dis trfct; og henlægge samme til Handelen paa

Westmanntie og Bakkahjåleie. Forbemeldte Foranstalt-

') Ved denne Sags Foretagelse paa Aithinget 1782 havde

Stiftamtmanden, paa Grund af det stedfindende Slægtskabs-

forhold mellem Laugmanden og Underdommeren, beordret

den anden Laugmand til at paadflmme Sagen ved Laug-

thingsretten.
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4783. ning have vi ikke villet undlade herved at communicere

^"""m^T H r - Stiflamtm., med Anmodning, at ville foranstalte

samme i Landslhings-Acten bekjendtgjort til almindelig

Efterretning, ligesom vi og have givet Sysselmændene

Magnusen og Gudmandsen Underretning derom. Rente-

kammeret den 25. Marts 4783 1
.

25. Marts. Rentekammer- Circulaire til samtlige Syssel-

mænd og Land fogden i Island, ang. Slagteriet

samt Vægten ved den islandske Handel. Khavn

25. Mai'tS 1783. — Publiceret paa Althinget 1783 ved

Stiftamtmand Thodals Bekjendtgj oreise 15. Juli s. A., trykt i

Althingsbogen S. 29. — Islandske Copieb. Litr. U, Nr. 114.

Da Indvaanerne i Island ofte skal finde dem bedre

tjent med: til eget Husbrug at beholde Skindene af de

Faar, som de selv slagte ved Handelen og levere sam-

mesteds, end at sælge dem tillige; saa haver man ved

Correspondence med den kongelige Handels- Direction

bragt det tilveie, at' samtlige Kjbbmænd blive beordrede :

ikke at aftvinge Indbyggerne Skindene af deres ved

Handelen slagtede Creaturer, saa at det skal staae i

deres eget Valg, om de selv godvilligen ville afhænde

samme eller ikke, da det tydelig sees af Taxteforord-

ningen af 1776, at Kjod, Tallig og Skind just til den

Ende ere der under forskjellige Rubriquer anfbrte. —
Ligeledes blive Kjobmændene beordrede til: i dette

Aar og fremdeles bestandig at have en Bismer i Kram-

boden, hvoraf Indbyggerne kunne betjene sig, til strax

efter gjort Handel at efterveie, hvad de kjobe, naar de
,

maatte have nogen Tvivl om Udvægtens Rigtighed. —
Hvilke to Poster Hr. Sysselmanden ville almindelig be-

kjendtgjore for Indbyggerne udi det Ham anbetroede

) s. D. Commimication herom til Sysselmændene :
pprsteinn

Magnusson i Rangarvalla Syssel og Lybur Guomundsson

i Vester-Skaptafells Syssel. (Copiebog Sst. Nr. 111- 112).
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Syssel, ti] deres Efterretning. Rentekammeret den 25. 1783.

Martii 1783
-

' ^Tm^:

General - Toldkammers Plakat ang. Ophævelse 29
-
Marts -

af Forbud mod Indførsel af fremmed Vitriol og

Svovel. Khavn 29. Marts 1783. — ikke publice-

ret i Island, men her optaget i Henhold til Plakaterne 29. Marts

og 26. April 1727. Original-Aftryk hos HoprTner. Qvart-Forr.

fbr 1783, S. 81—82 3 Schou VIII, 387.

Plakat, hvorved Forbuddene imod fremmed Vitriols

og Svovels Indførsel til Danmark og Norge indtil videre

ophæves.

Hans kongelige Majestæts til Danmark og Norge

&c. Deputerede og Committerede i det Vestindisk-Gui-

neiske Rente- og General-Toldkammer gjore alle vitter-

ligt: at det har behaget Allerhoistbemeldte H. Majestæt

at befale: 1) At Plakaten af 18. April 1747, som for-

byder fremmed Vitriols Indforsel, skal indtil videre være

ophævet, og at fremmed Vitriol imidlertid maa indføres

i Danmark og Norge, imod den i Told-Tariffen af 26.

November 1768 ansatte Told, 4J Sk. for Skippundet,

r- 2) At ligeledes skal det ved Plakaterne af 29. Martii

og 26. April 172? givne Forbud imod fremmed Svovels

Indforsel indtil videne være tilsidesat, og fremmed

Svovel imidlertid være tilladt at indføres imod den

Told, som i sin Tid ved Told-Tariffen af 1732 var fast-

sat, 20 Sk. Spec for 100 Vd. Vestindisk - Guineiske

Rente- og General-Toldkammer den 29. Martii 1783.

Bevilling for den kongel. Handel, at ansætte 2. April.

v 'sse Haandværks-Svende som Mestere uden Me-

') ved Rentek. Skriv. s. D. til Stiftamtmand Thodal tilstilles

ham Copie af dette Circulaire, for at foranstalte sammes

Indhold bekjendtgjort i Laugthings-Acterne. (Isl. Copieb.

Litr. U, Nr. 115).
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*783. ster-Prdve. Christiansborg 2. April 1783 1
.
—

2. April. Siell. Reg. 75, 807b-8()8. Fogtm. VI. 2, 558-559.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at da Vi,

under 3. Oktobr. a. p., allern. have forundt Vores grøn-

landske, islandske, finmarkske og færoiske Handel de

samme Friheder og Rettigheder i Henseende til de ved

disse Handeler behovende Haandværks-Mestere, Svende

og Drenge, og disses Antagelse og Udlæring, med vid.,

som ere tilslaaede Vore octroyerede bstersoiske og

guineiske, samt Handels- og Caual-Compagniet ved de-

res Octroyer, saa at bemeldte grønlandske Handel maa

anlægge og holde Smede-, Snedker- og Bbdker- Værk-

steder, samt Reebslager-Bane for egen Regning, og Ad-

' ministrationen for samme dertil antage Mestere og

Svende, med videre; — og bemeldte Administration

nu for Os allerund. haver andraget, at ved denne Han-

delen forundte Tilladelse er samme befriet fra alle de

Vanskeligheder og Indvendinger, som kunde skee ved

Laugene. saavel i Henseende til Mesterne som Svende

og Drenge, naar der ved Handelens Værksteder tillige

kunde antages til Mestere saadanne, som allerede vare

Mestere i Laugene, hvilket ei altid skal kunne skee,

men at der de fleste Tider maa antages en dygtig og

bekvem Svend, som befrygtes at foraarsage adskillige

Vanskeligheder med Laugene, til Sinkeise og Skade

for Handelen: — saa have Vi, efter bemeldte Admini-

strations derhos allerund. gjorte Ausogning og Begje-

ring, samt den fra vedkommende Gollegier derover

meddelte Betænkninger, endvidere allernaadigst be-

vilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade: at

de Svende, som til Mestere ved forne Vores gronlandske,

islandske, finmarkske og færoiske Handels Værksteder

blive antagne, maa, uden at gjore Mesterstykke, saa

længe de forblive i Handelens Tjeneste, for Mestere

') Plak. 13. Oktobr. 1784, $ 6.
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%

ved Laugene ansees og agtes, og ved Laugene nyde 1783.

de samme Rettigheder som andre Laugsmestere. For- "^T^T
bydende &c. Christiansborg den 2. April 1783.

'
P"

"

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 2. April.

Lfinnen for Notarius i Overretten. Christiansborg

2. April 1783. - Norske Tegn. XLII, 205>-206.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T, Os er

allerund. bleven refereret en fra Notario ved Oberret-

ten paa Vort Land Island, Otto Stephansen, indkommen

Ansogning, hvorudi han, som ikkuns er tillagt 30 Rd.

Lon, allerund. haver begjært, at maatte votere i de for

bemeldte Ret indstævnte Sager, og derfor nyde 10 Rd.

lige med de andre Assessorer, samt at ham som en

Douceur maatté tillægges 10 Rd. aarlig af Handels-Cas-

sen, og ligesaa meget af Tugthus-Cassen, hvorimod han

vil besbrge paa Dansk- oversatte de Delinquent-Sager,

som maatte indstævnes til Vores Hoieste-Ret. Thi give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i Anledning af saadan

allerund. gjorte Ansogning, samt din derover afgivne

Erklæring, som ligeledes er bleven Os refereret, allern.

have bevilget, at Supplikanten, som beslandig Assessor

i Oberrelten, maa tillægges 10 Rd. af Justits-Cassen og

10 Rd. af Timthus-Cassen. Derefter du dig allerund.

haver at rette, oe Vedkommende Sliet til Efterretning at
7 kJ kj kJ

Mkjendegive. Befalende dc. Christiansborg den 2.

April 1783.

Rentekammer-Skrivelse til Direct ionen for den April.

islandske Handel, ang. Udgivelse af Samling af

Forordninger for Island. Khavn 2. April 1783.
- Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 121.

Som Bogtrykkeriet paa Rapsoe i Island ikke er

mere i Stand til at fortsætte den der begyndte Tryk-

ning og Forlag af Samlingen af de kongelige Forord-

ninger for dette Land, og Kammeret veed, at Hr. Agent
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1783. Gyldendal kan formaaes at paatage sig dette Forlag,

V7V~^" naar han kunde faae saa mange Subscribentere, at han
April.

kunde see sig nogenledes skadeslos, men han dog her

i Staden ikkun haver hidindtil kunnet samle nogle faae,

saa at Arbeidet derved befrygtelig vil standse: saa

skulle vi, i Betragtning af denne Samlings udbredte

* Nytte i alle til den kgl. Tjeneste, saavidt Island ved-

kommer, henhorende Fag, herved have den kongelige

Handels -Direction tjenstlig anmodet, at vedlagte Sub-

scriptions - Planer behagelig maalte tilsendes Handels-

Betjenterne i Island, med Ordre at forevise samme for
*

Embedsmændene og Andre i Island, der maatte have

Lyst til at tegne sig for denne Samling ; til hvilken Ende

vi lade herved folge saa mange af bemeldte Subscrip-

tions - Planer, at der til hver Havn kan sendes eet af

samme, da vi i sin Tid maatte have os udbedet Efter-

retning om, hvor mange der maatte tegne sig paa hver

Havn. Rentekammeret den 2. April 1783.

2. April. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephen-

sen, ang. Grundleien for Hofsos Handelssted.

Khavil 2 April 1783 — Islandske Copieb. Litr. U,

Nr. 127.

I Anledning af Hr. Amtm" Begjering i Skrivelse af

18. August 1781, om nogen Erstatning for den Afgang,

Deres Eiendoms-Jord Hof i Skagefjords Syssel aarlig

lider ved dem, der sbge Handelen paa Hofsos, haver

v den kongelige Handels- Administration , med hvilken vi

herom have corresponderet, tilslaaet Dem for denne

Afgang en aarlig Godlgjorelse af 5 Rd. Specie, som

Kjobmand Howisch ved bemeldte Handel bliver beor-

dret at udbetale Dem. Hvilket herved tjenstlig meldes

til behagelig Underretning, og Svar paa forbemeldte

Skrivelse. Rentekammeret den 2. April 1783.

2. April. Rentekammer-Circulaire til Provsterne i Is-

land, ang. Uddeling af Olavii Reisebog som Inventa-
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rium til Kirkerne. Khavn 2. April 1783. — 1 783.

I Anledning af, at Boghandler Soren Gyldendal ved kgl. Resol.
^ *Apri

24. Februar 1783 var forundt Agents Charakter med virkelig

Kammerraads Rang og Bestalling, imod halve Taarnpenges Er-

læggelse, 25 Rd., imod at han tilbod at skjænke til hvert

Sognekald, samt hver Bispestol og Skole i Island, et godt i Pap

heftet Exemplar af Olavii oeconomiske Reisebeskrivelse, med

Kort og Kobbere, sender Rentek. til Provsterne et Antal

Exemplarer, beregnede paa 1 Ex. til hver Hovedkirke, for at

sendes Præsterne
tt
med Ordre om sammes Optagelse i sikker

forvaring, indtil der fra vedkommende Biskop kan indlobe

nærmere Foranstaltning herom". — Fordelingen anføres:

24 Hovedkirker

13

14

— Arnes Syssel (med Domkirken) 17
1

— Gullbringu og Kjosar Syssel 9

— Borgarfjords Syssel . . . . 7

7

1

6

6

— Bardastrands Syssel . . . . 8

13

4

17
• •

16

— Skagafjords Syssel (med Domk.) 14

15

2

tilsammen 193 Exemplarer. Skolernes Exemplarer sendes til

Biskop Finn Jonsson og Stiftprovst over Holum Stift Halfdan

Einarsson, med Anmodning om at give Provsterne „nærmere

Ordre om Exemplarernes Fordeling og forsvarligste Forvaring

ved Kirkerne". — Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 141—143. jevnf.

Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 64, Nr. 13.

Rentekammer • Circulaire til samtlige Syssel- 2. April.

mænd i Island m. fl., ang. Uddeling af et OecO-

nomisk Skrift i Island. Khavn 2. April 17S:$.

— Hvorved oversendes et Antal Exemplarer af Provst Bjorn
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4 783. Haldorssons Skrift om vilde Urters Benyttelse i Island (Gras-

nytjar. Kh. 1783. 8'°) til gratis Uddeling blandt Indbyggerne.

Fordelingen bestemmes saaledes:

til Mule Syssels Norder-Part . 8 Thingsteder . . 40 ExempH-

— do. Sondre —
. 8 . . 40 —

— Skaptafells S. ostre Part . 3 . . 15

— do. vestre — . 3 . . 15 -

. 1

. 8 . . 40 —

. 12 . . 56 —

. 5 . . 30 —
. 3 .

. . 15 —
'

. 9 —

—

. . 45 —
. 7 . . 35 —
. 3 . . 15 —
. 6 — -

. . 30 -
"Tv 1""~ XJaL" ....... . 8 . . 40 —

•
. 9 45

14 ati

• , OU —
— Hunevands .... . 11 . . 55 —

7 . 35 —
• •

8 . 40 —
— Norder .... . 12 .55 —

Tilsammen 151 Thingst. 747 ExempH-

Ved Skrivelser af samme Dato tilstilles Amtmændene, Bi-

skoppen og Vice -Biskoppen paa Skalholt

,

Stiftprovsten paa

Holum, Laugmændene og Vice-Laugmanden hver et Exemplar,

og Provst Bjbm Haldorsson anvises det ham tilstaaede Honorar

2 Rd. pr. Ark, eller ialt 36Rd. Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 144-149.

9. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang

Formildelse af Tyvsstraf for en Krobling. Chri-

stiansborg 9. April 1783. — Publiceret paa Althin-

get 1783 atil Efterretning for Fremtiden", endskjondt den Paa-

gjeldende var „imidlertid denne Vinter bortdcid i Tugthuset",
—

og Uddrag deraf trykt i Althingsbogen 1783, S. 32. — Norske

Tegn. XLII, 208.

Christian den Syvende dc. V. S. B. T. Da du

udi indkommen Forestilling til Os af 23. Augusti a. p-,
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s°m Os allerund. er bleven refereret, haver andraget, 1783.

at en vanfor Krobling, navnlig Helge Gudmundsen. er rT^T"^
bleven tiltalt, forst for at have stjaalet en Hest, hvilken

han har formaaet en af hans Bekjendte at slagte for

ham, og siden at have stjaalet et Faar og et Lam, for

hvilke Tyverier han ved Landslhinget er domt at kag-,

stryges og arbeide i Jern i det islandske Tugthuus sin

Livstid; men at Oberretten har anseet Sagen af den

Natur, at den burde forestilles til Vores Resolution, da

derom ingen udforlig Lov er i Landet, og du derimod

udi det givne Votum haver formeent, at som denne De-

linquent, der hverken har Hænder eller Fodder, er et

ynkværdigt Hospitalslem, og at han har begaaet disse

Tyverier af Hungersnod, fordi Vedkommende have for-

somt at besbrge hans Underholdning i Sognet, burde

han, for hans svage Legems -Beskaffenhed, pidskes i

Herredet, til det Forhold han kan taale, og derefter

nedsættes i Sognet til stadfast Tilhold, hvor Sysselman-

den ved Repstyrerne bedst skjbnne, og der forsyne ham

med nbdtbrftig Underholdning efter Loven: — saa give

Vi dig hermed tilkjende, at Vi allern. have funden for

godt, at bemeldte Delinquent Helge Gudmundsen skal

ansees efter berbrte din Formening. Derefter du dig

allerund. haver at rette, ^og Vedkommende Sligt til Ef-

terretning at tilkjendegive. Befalendes &c. Christians-

borg den 9. April 1783.

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang. 9. April.

Tyvsstrafs Formildelse til Vand og Brod. Chri-

stiansborg 9. April 1783. - Norske Tegn. XLII,

208t-209.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Arrestant Arne Sigurdsen af Oefjord [rett. Oefjeld = und-

an Eyjafjbllum] i Rangevalle Syssel paa Vort Land Island

for Os allerund. haver andraget, at han af Hungersnod,

og i Mangel paa Klæder, da han ingensteds kunde faae

1
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c

4783. Tjeneste, har stjaalet et Faar, hvorfor han er domt at

kagstryges og arbeide i tvende Aar udi Tugthuset paa

bemeldte Island : — saa give Vi dig hermed tilkjende,

at Vi. i Anledning af hans derhos allerund. gjorte An-
i

stigning, som, tillige med din derpaa meddelte Erklæ-

ring, hvorudi Supplikanten gives et godt Skudsmaal,

er bleven Os refereret, allern. have bevilget, at be-

meldte Arne Sigurdsen maa for den idbmte Slraf være

befriet, imod at sættes paa Vand og Brod i 14 Dage.

Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalen-

de &e. Christiansborg den 9. April 1783.

9. April. Plakat ang. Skifte-Akters og andre Rets-Do-

cumenters Beskrivelse. Christiansborg 9. April

1783 1
. — Udgivet for Danmark og Norge, og ikke publi-

ceret i Island. Siell. Reg. 75, 816—817. Original - Aftryk

hos Hopfiner 5 Qvart-Forr. for 1783, S. 88 89 ; Schou VIII,

'388—390.

Plakat, anlangende hvorledes Skifte-Acler, og andre

af Rettens Betjente for Penge udstedende Breve i Ret-

tergangs Sager, skal gives beskrevne. >

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At, da

Vi have ladet Os allerund. foredrage, hvorledes endeel

Rettens Skrivere i Vore Riger Danmark og Norge skal,

saavel ved Skifte-Acters som Dommes og Thingsvidners

vidtloflige Beskrivelse fornærme dem, som samme maa

betale, da de ikke alene udelade at anfbre 26 Linier

paa hver Side, tvertimod de udgangne Anordninger,

men endog anfbre paa adskillige Steder ikkun 6. 8 a

10 Bogstaver paa hver Linie: saa have Vi, til saadan

Uorden at forekomme, hermed villet byde og befale,

ligesom Vi og hermed allern. byde og befale: at alle

Skifte-Aeter, Doms-Acler, Thingsvidner, Syns-, Vurde-

rings- og Taxations- Forretninger, Forhorer, Gjenparter

») Sportel-Reglement 10. Septbr. 1830, S 79.

\
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og alt Andet, som i Rettergangs-Sager gives beskreven 4783.

for Penge, hvad enten samme udstedes af de ordinaire""^"~T**T"
- y. April*
lettens Skrivere, eller af Commissarier, skal saaledes

gives beskreven, at enhver Side holder 26 Linier, og

enhver Linie 24 Bogstaver, og hvor der i Aeterne fore-

komme Beregninger eller Taxationer, saa at der udfor-

dres en eller to Marginer paa Siden, der skal dog en-

hver Linie, hvor der er en Margen, holde i 6 Bogstaver,

og hvor der er 2 Marginer skal enhver Linie holde 42

Bogstaver. — Skulde nogen Aet herefter anderledes

udstedes, da maa den, som dermed troer sig fornær-

met, indstævne Rettens Skriver for Oberretten, og, om

det er Gommissions Skriver, da for Landsthingene i

Danmark og for Laugthingene i Norge, hvor Retten,

efter at have taget den paaklagede Aet i Oiesyn, uden

foregaaende Laugdag, haver at ansee saavel de ordi-

naire Rettens Skrivere, som Commissions-Skriverne; og

hvor ingen antagen Commissions-Skriver har været,- da

den af Commissarierne, som det tilkommer at fore Pro-

tocollen og udstede Acten, med en Mulkt fra 10 til 50

Rd. efter Omstændighederne, som de finde Aeterne

uforsvarlig skrevne til, hvilken Mulkt tilfalder Vores Ju-

stits-Cassa, og desuden tildbmmes Skriveren al betale

den Klagende i Skadesløsholdelse hvad de synes Ret

at være, foruden de Bekostninger, som paa Sagen kunne

medgaae; ligeledes haver enhver Ober-Dommer at ef-

tersee og kjende, om de i Retten fremlagde Acter ere

forsvarligen skrevne, og i forekommende Tilfælde at

mulktere Skriveren, hvad enten den Fornærmede der-

over klager eller ikke. Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerund. haver at rette. Givet paa

Vort Slot Christiansborg, udi Vores kongl. Residentsstad

Kjobenhavn, den 9. April 1783.

Reskript til Stiflbefalingsmand Thodal, ang. 11. April.

Vatnsfj ord Kirkes Fisketolde i Bolungarvig. Chri-

Ji
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<783. Stiansborg 11. April 1783. - Norske Tegn. XLII,

11. April. 210.

^
Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Sognepræsien for Vatnefjords Menighed paa Vort Land

Island, Provst Hr. Gudloger Sveinson for Os allerund.

haver andraget, at uagtet Vatnefjords Kirkes Adkomst

og Rettighed efter Bjorn Einersens approberede Gave-

brev af 1405 til alle halve Fisketolde af Bolungervig

inden Issefjords Syssel, som ved Proces for Under- og

Overretten fra 1746 til 1749 inclus. er udageret, og

bemeldte Vatnefjords Kirke tildomt, samt endelig ved

en usvækket Hjemthings-Dom af 24. Septembr. 1755

skulde synes at være ganske hævet, skal dog saavel

han, som hans Formand i Kaldet, Hr. Magnus Teitson,

have haft megen Besværlighed og Bryderie ved at faae

denne Kirkes Rettighed, hos de mange og adspredte

Grundeiere i Bolungervig, og de meget flere og mere

adspredte udroende Fiskere sammesteds, inddreven, da

Grundeierne skal vægre og disputere de Udroende at

vedligeholde deres af Steen for største Deel opsatte

Fiske-Hytter med Gronsvær i Nærheden, hvilket dog fra

umindelige Tider skal have været ligesaa sædvanlig*

som fornodent, uden noget Vederlag a parte til Jordei-

eren, der udisputeerlig skal nyde den halve Fisketold,

som er proportioneret efter Baadens Størrelse, f. E**

1 Rd. 12 Sk. for Aaltæring, og 80 Sk. for Fem-Mands-

Far, fra Paaske til 10. Julii, som er den ordinaire Ud-

ronings-Tid i dette Fiskevær, med videre; — saa g*ve

Vi dig hermed tilkjende, at Vi. i Anledning af bemeldte

Hr. Gudloger Sveinsons derhos allerund. gjorte Ansog-

ning og Begjæring, allern. have fundet for godt, at det

i alle Maader skal have sit Forblivende ved berørte

Bjorn Einersons Gavebrev af 1405 og forbenævnte Dom

af 1755. Derefter du dig allerund. haver at rette, og

Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalende &c. Christiansborg den 11. April 1783.

[ad mandatum].
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho- <783.

dal, ang. L8n og Brugsjord for Vesterlandets^TT^.

andet Chirurgikat. Khavn 12. April 1783. —
Islandske Copieb. Litr. U, Nr. 154.

Efter de af Hr. Stiftamtm. i Skriv, af 4. Septbr. f.

forestille Omstændigheder finder man Intet imod, at

den beskikkede anden Fjerdingschirurgus paa Vester-

landet, Jon Eihersen 1
,
nyder godtgjort hans Lon for 1782

Paa den ved den om ham den 42. [rett. 47.] Decembr.

4781 ergangne kgl. Resol. foreskrevne Maade, da Kam-

roeret ikke paatvivler, at Hr. Sliftamtm. paaseer, at han

det forste mueligt tiltræder sin Station, samt i Over-

ensstemmelse med hoistbemeldte Resolution bestemmer

for ham en bekvem Bopæl, hvorom vi i sin Tid ville

forvente nærmere Underretning. Rentekammeret den

12. April 1783.

Plakat om nærmere Bestemmelse af Betalin- 14. April.

gen for algierske Sopasser. Christiansborg 14.

April 1783. — Ikke publiceret i Island, men optaget

her i Henhold til For. 1. Mai 1747, jevnf. For. 13. Juni 1787

Cap. I, § 16. — Indholdet anfores i Anmærkning til § 2 af

straxnævnte For. 1 Mai 1747 som Bilag V til den danske Ud-

gave af For. 13. Juni 1787, S. 26 (paa Islandsk ved den is-

landske Udgave S. 84). Emaneret igjennem General- Land-

Oeeonomie og Commerce-Collegium. — Original-Aftryk hos

Hopmier; Qvart-Forr. for 1783, S. 91-93 (Tydsk S. 93-95);
Schou VIII, 390-391

.

Vi Christian den Syvende &c. Gjore hermed vit-

terligt: at Vi, i Betragtning af de nu ophbrte Urolighe-

der til Sbes mellem de forhen krigforende Magter, og

den deraf flydende almindelige Forandring i Handels-
" ^

') Canc. Skriv, til Rentekammeret 20. April 1782, at Jon

Einarsson er ved kgl. Resol. af 17. i s. Maan. beskikket

til Districts-Chirurg i Vesterlandets nordlige Chirurgikat,

med fri Bolig og lige Indkomst med de andre Chirurger.

Canc. Brevb. 1782, Nr. 642, S. 264.
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1783. Conjuncturerne, ogsaa have henvendt Vores Landsfa-

11. April, derlige Omhue til Vore kjære og troe Undersaatters

Sofart, og i Hensigt til de dermed forbundne Afgifter

blandt andet besluttet, saaledes forholdsmæssig at be-

stemme den for Vore algierske Sopasser erlæggende

Betaling, at deryed ikke alene Skibenes Drægtighed,
x men endog deres forskjellige Bestemmelse tages i Be-

tragtning, og Passernes hbiere eller ringere Betaling

indrettes i Forhold til Beisens stbrre eller mindre For-

deel. Til den Ende ville Vi nu ikke alene have op-

hævet de under 4. Februarii forrige Aar ergangne An-

ordninger, om de algierske Pas-Afgifters hbiereBeregning,

imedens forrige Krigsuroligheder varede; men endog i

samme Hensigt herved alleru. have forandret den i Vo-

res Forordning af 24. August 4747 bestemte Betaling

for algierske Sopasser af 50 Bd. for hvert Pas. Der-

imod byde og befale Vi herved allern., at Betalingen

for algierske Sopasser fra næstkommende 4. Junii af

skal erlægges som fblger, nemlig: 4) For de til Farten

1 Europa og til alle Havne i Middelhavet requirerte al-

gierske Sopasser, med 3 Mk. danske for hver Gommer- n

celæst af Skibets Drægtighed. — 2) For de til Kysten

af Guinea og til Vestindien eller andre Steder i Amerika

forlangte algierske Sopasser, 4 Mk. Danske for hver

Gommercelæst af Skibets Drægtighed. — 3) For algierske

Passer til Beiser paa China og Ostindien eller til Cap

de bonne Esperance, I Bd. for hver Commercelæst af

Skibets Drægtighed. Foruden disse Pas-Penge skal af

hvert Pas herefter som forhen betales de sædvanlige

2 Bdlrs. Omkostninger, lbvrigt ville Vi allern., at der

med alle andre om algierske Sopassers Brug ergangne,

og endnu ved Magt staaende, Anordninger skal have

sit Forblivende. Hvorefter Yedkommende sig allerund.

have at rette. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vor kongelige Residencestad Kjbbenhavn den 44. April

1783.
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19. April

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho- 1 783.

dal ang. Landphysikatets Instrumenter. Khavn
19- April 1783. - Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 163.

Det kgl. danske Caneellie haver hertil indsendt en

Specification fra Landphysikus Svendsen i Island paa

de Instrumenter, som agtes fornbdent at anskaffes af

ny til Landphysikatet, hvorhos han haver begjærl, ,at

de gamle Instrumenter maatte foranstaltes reparerede.

1 denne Henseende ville Hr. Stiftamtm. behage at til-

kendegive ham, at som Kammeret vil drage Omsorg
for at forskaffe ham de forlangte nye Instrumenter,

hvorom han i sin Tid kan forvente nærmere Resolution

:

saa eragler Kammeret derimod, at de gamle Instrumen-

ters Reparation maatte blive den kgl. Cassa uvedkom-

mende og bestrides af ham selv. Rentekammeret den

19. April 1783.

Rentekammer-Circulaire til Sysselmændene og iø. April

Land fogden i Island, ang. Fremgangsmaaden ved

Handelen. Khavn 19. April 1783. - Publiceret

paa Althinget 1783 ved Stiftamtmand Thodals Bekjendtgj oreise

15. Juli s. A., trykt i Althingsbogen S. 29-30. Isl. Copiebog

Litr. U, Nr. 170.

Ligesom den kongelige Handels Direction. efter

sammes Skrivelse til Kammeret af 14. hujus, indskjær-

per samtlige Kjobmænd i Island : ei alene ikke al nægte %

Indvaanerne at eftersee de tilforhandlede Varer paa

Handelsstedet, men og at holde dem fra at tage Overvægt

og Overmaal paa de af Indbyggerne i Handelen leve-

rende Varer, hvorover, uagtet de mod saadant herfra

tilforn fbiede Foranstaltninger, ere indlobne Klager,

saa haver Hr. Sysselm. ogsaa paa sin Side noie at

paasee, at saadant for Fremtiden ved Handelen efter-

leves, og ellers bekjendtgjore dette for Indbyggerne

ir. u. 45
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é
4783. i Hans Syssel, til deres Efterrelning. Rentekammeret

^fj^' den 19. April' 4783 1
.

5. Mai. Kongelig Resolution ang. Bygselforholdene

paa de kongelige Godser. Christiansborg 5. Mai

1783-. — Efter Porslag af Landfoged Skuli Magnusson,

for at forebygge den Affældning i Indtægterne af disse Godser,

soin i den senere Tid havde fundet Sted. Resolutionens Ind-

hold er optaget i Reskript 19. Mai 1783, med Undtagelse af

Slutningen, saa lydende : ,
t
og ville Vi derhos allern., siden

en lige Uskik ogsaa gaaer i Svang paa det beneficerede

Gods, til Skade for pia Corpora , at dette Landfogdens

Forslag skal communiceres Vort danske Cancellie, for

i sin Tid at see denne Sag sat paa en ordentligere

Fod for Bispestolenes, Hospitalernes, de Fattiges og andre

Stiftelsers Gods. Christiansborg Slot den 5. Maji 1783" a
.

Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. G4, Nr. 50.

7. Mai. Forordning anlarigende den Formular som

herefter skal bruges ved den hellige Daab. Chri-

Stiansborg 7. Mai 17834
. — Publiceret paa Althinget

1783 og Rubrum trykt i Althingsb. s. A. Nr. IX, 3; Forordn,

er fuldstændigen trykt som Tillæg til Althingsb. for 1785. —
Siell. Reg. 75, 851M352 (uden Formular). Original-Aftryk hos

Hopffner, og særskilt Aftryk af Dcibe - Formularen trykt hos

den Samme, Khavn 1783. 8 Sider i 8°. Qvart-Forr. for 1783,

S. 100—IO65 Schou VIII, 392—396. — Formularen alene er

') Ved Rentek. Skriv, af s. D. tilstilles Stiftamtmand Thodal

Copie af dette Circulaire, med Anmodning, at foranstalte

Indholdet deraf bekjendtgjort i indeværende Aars Lands-

things-Acter (Isl, Copieb. Litr. U, Nr. 171).

*) see Reskr. 19. Mai 1783.

3
) Uddrag af Resolutionen er communiceret Stiftamtmand

Thodal og Amtmand Thorarensen Ved Rentek. Skriv. 13.

Mai 1783 (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 191-192).
4
) Canc. Circ. 24. Mai 1783.
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trykt i P. Péturssons Hist. Eccl. Island. S. 144—146, og paa 1783.

Islandsk i de senere Udgaver af uHandb6k presta.". 7. Mai.

Vi Christian den Syvonde &c. G. A. V., at efter-

som Gud haver betroet Os hbiesle Opsyn over sin

chrislelige Kirke i Vore Riger og Lande, og derved for-

pligtet Os, saavel til at vaage for Lærdommens Reen-

hed, som til at fremme og vedligeholde sand Opbyg-

gelse i den offentlige Gudstjeneste; saa have Vi, til

delte Oiemærke destofor at opnaae, fundet fornodent,

at nogen Forandring maatte gjores i den hidtil brugte

Formular ved Daabens hellige Handling, da det er

unægteligt, at Besværeisen, som længe har været af-

skaffet i andre protestantiske Lande, -men er dog hid-

indtil mod alle Retsindiges Onske beholdt i Vores Kirke,

ei alene haver aldeles ingen Grund i den hellige Skrift,

men kan og lettelig opvække Forargelse. Tillige have

Vi og betænkt, at flere og tydeligere Skriftens Vidnes-

byrd, saavel om Arve-Synden, som om Forlosningen

ved vor Herre Jesum Christum, burde ved Daaben

indprentes i de tilstedeværende Christnes Hukommelse,

end den sædvanlige Formular giver dem Anledning til

at erindre sig. Thi ville Vi nu hermed allern. have

anordnet, at ved den hellige Daab skal Formularen

overalt fra nu af Ord til andet bruges saaledes, som

Er Barnet hjemmedobl? — Kjære Ghristne

!

Efterdi Synden er indkommet i Verden formedelst et

Menneske, og Doden formedelst Synden, og Doden

trængde igjennem lil alle Mennesker, fordi de syndede

alle; saa er nu Fordommeisen kommet over alle Men-

nesker ved det ene Menneskes Fald. Hvorfor vi og

Alle ere af Naturen Vredens Born, og os fattes Guds

Ære. Men ligesom mange ere blevne til Syndere ved

det ene Menneskes Ulydighed, saa skulle og mange

vorde retfærdiggjorte ved den enes Jesu Ghristi Lydig-

hed; thi saasom Synden haver regjeret ved Doden, saa

skal og Naaden regjere ved Retfærdighed til det evige

45*
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1783. Liv formedelst Jesum Christum vor Herre, hvilken er

7. Mai. hengivet for vore Overtrædelser, og opreist til vor Ret-

færdiggjorelse; i hvilken og Gud vor Fader haver ud-

valgt os, for Verdens Grundvold blev lagt, at vi skulde

være hellige og ustraffelige for hans Aasyn i Kjærlighed,

og haver beskikket os i ham til sbnlig Udkaarelse efter

sin Villies Velbehagelighed, og taget os til Naade i

denne sin Elskte til sin herlige Naades Lov, saa at vi

have Forlosning formedelst hans Blod, som er vore

Synders Forladelse. Men at vi skulde faae Ret og Ad-

gang til saadan Guds Naade i Christo, haver han ind-

stiftet Igjenfodelsens og Fornyelsens Bad, som skeer

ved den Hellig Aand, hvilken han udoser rigeligen over

os formedelst Jesum Christum vor Frelser, at vi skulde

retfærdiggjbres ved hans Naade, og efter Haabet vorde

Arvinger til det evige Liv, thi Daaben er ikke Ureen-

ligheds Aflæggelse paa Kjbdet, men en god Samvillig-

heds Pagt med Gud formedelst Jesu Christi Opstandelse.

Paa det altsaa, at dette Barn (disse Bbrn) som er und-

fanget fere undfangede) i Synd og fbdt (fedte) i Mis-

gjerning, maa see Guds Rige, i hvilket vor Herre Jesus

selv haver sagt, at Ingen kan indkomme, uden han

fbdes paa ny af Vand og Aand; saa ville vi og nu i

den Herres Jesu Navn indlemme samme ved den hel-

lige Daab i hans troende Kirke, til at faae Deel i hans

Salighed, efter den Orden og Maade, han selv haver

foreskrevet, da han befalede sine Disciple: Gaaer hen,

og lærer alle Folk, og dober dem ~i Navnet Faderens,

og Sonnens, og den Hellig Aands. — [Korsets Beteg-

nelse.] — Annam det hellige Korses Betegnelse baade

paa dit Ansigt og paa dit Bryst, til et Vidnesbyrd, at

du skal troe paa den korsfæstede Herre Jesum Christum.

— Lader os alle bede: — O! almægtige evige Gud,

vor Herres Jesu Christi Fader! jeg raaber til dig over

denne din Tjener (Tjenerinde, — disse dine Tjenere,

Tjenerinder), som beder om din Daabes Gave, og ved

den aandelige Igjenfddelse begjærer din evige Naade.
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Herre! tag hannem (hende, dem) til dig. Og som du 1783.

haver sagt: Beder, saa skulle I faae, leder, saa skulle 7- Mai.

f finde, banker, saa skal eder oplades; saa giv nu
*~'^"

denne (disse), som beder, dine Gaver, og oplad Dbren

for hannem (hende, dem) som banker, at han (hun, de)

kan faae den evige Velsignelse i dette himmelske Bad,

og dit Rige, som du haver os allesammen lovet og til-

sagt formedelst vor Herre Jesum Christum. Amen! —
Lader os hore det hellige Evangelium , som Mar-

cus skriver 10. Gap. 4 3. v. til 17. — „Og de forte

smaae Bom til Jesum, at han skulde rbre ved dem,

og Disciplene lode ilde paa dem, som bare dem. Der

Jesus det saae, blev han fortbrnet og sagde til dem:

Lader smaae Bom komme til mig. og forhindrer dem

ikke; thi Guds Rige horer saadanne til. Sandelig jeg

siger eder: Hvo som ikke annammer Guds Rige, som

et lidet Barn, den skal ikke komme derind. Og han

tog dem i Favn, og lagde Hænderne paa dem, og vel-

signede d§m". — Saa ville vi og til samme Velsignelse

forhjelpe dette lille Barn med vor andægtige Bon til

Gud: — „Fader vor, du som er i Himlene! Helliget

vorde dit Navn! Tilkomme dit Rige! Skee din Villie

her paa Jorden, som den er i Himmelen! Giv os i Dag .

vort daglige Brod ! Og forlad os vor Skyld , som og vi

l forlade vore Skyldnere! Og led os ikke udi Fristelse!

Men frels os fra det Onde! Thi Riget er dit, Magten

I og Æren i Evighed. Amen!" — Gud bevare din Ind-

J' gang og Udgang fra nu og til evig Tid. Amen! —
' [Spbrgés efter Barnets Navn.] — Lovet være Gud og

|
vor Herres Jesu Ghristi Fader, som efter sin store

I Barmhjertighed vil igjenfbde dig (il et levende Haab,

II formedelst Jesu Christi Opstandelse fra de Dbde, men

;j du begraves med ham ved Daaben til Dbden, paa det

1 at ligesom Ghristus er opreist fra de Dbde, formedelst

Faderens Herlighed, saa skal og du vandre i et nyt

Levnet. — [Præsten nævner Barnet.] — Forsager du

Djevelen? Ja. — Og alle hans Gjerninger? Ja. — Og
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1783. alt hans Væsen? Ja. — Troer du paa Gud Fader, al-

7. Mai. mægtigste Himlens og Jordens Skaber? Ja. - Troer

du paa Jesum Christum. hans eenbaarne Son vor Herre?

som er undfangen af den Hellig Aand, fodt af Jomfru

Maria, piini under Pontio Pilato, korsfæstet, dbd, og

begraven; nedfor til Helvede; opstod tredie Dag fra

de Dode; opfor til Himmels*, sidder hos Gud Faders

Almægtiges hol re Haand. Derfra han skal igjenkomme,

at domme Levende og Dode? Ja. — Troer du paa den

Hellig Aand? en hellig christelig Kirke at være, som er

hellige Menneskers Samfund? Syndernes Forladelse;

Legemets Opstandelse; og efter Dbden det evige Liv?

Ja. — Vil du paa denne Tro være dbbt? Ja. — [Bar-

net nævnes.] — N. Jeg dbber dig i Navnet Fade-

rens og Sonnens og den Hellig Aand s. Amen! —
Den almægtigste Gud, vor Herres Jesu Ghristi Fader, som

dig nu haver igjenfbdt formedelst Vand, og den Hellig

Aand, og haver forladt dig alle dine Synder, han styrke

dig med sin Naade til det evige Liv. Amen! — Fred

være med dig. Amen! — [Til Fadderne ved Daaben:]

— I gode Ghristne, som have været Faddere til dette

Barn (disse Bom), 1 skulle være Vidner, at det (de) er

dbbt (ere dbbte) i den Hellige Treenigheds Navn. Saa

skulle I ogsaa vide, byad I ere samme Barn (Bbrn)

pligtige, om saa skeer, at Forældrene dbe, forend det

(de) kommer til Skjels-Alder, at I da lade det (lader

dem) oplære i den christelige Børnelærdom , om l ere

der tilstede, at det (de) maa, naar det (de) opvoxer,

blive ved Christum, ligesom det (de) nu ved Daaben

er indpodet (ere indpodedej udi ham. — Fred være

med Eder! Amen!

I {ivrigt ville Vi allernaad., at Ritualets Anord-

ning ved voxne Menneskers Daab, og ved Boms
Daab, som ere i Livs -Fare, samt ved hjemme-

dbbte Bbrn, hvis Daab i Kirken skal bekræftes, tillige

skal iagttages, for saavidl samme bestaaer i Overens-

stemmelse med det der nu er forordnet. Og byde Vi



For. ang. Daabsformularen. 711

og hermed allern. befale Vore Grever, Stiftsbefalings-

mænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere,

Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder

og alle Andre, som denne Vores Forordning under Vort

Gancellie-Segl tilskikket vorder, at de den paa beho-

rige Steder saavel som af Prædikestolene overalt til

Alles Efterretning strax lader læse og forkynde. Givet

paa Vort Slot Christiansborg, udi Vores kongelige Resi-

denlz-Stad Kjdbenhavn, den 7. Maji 1783.

Kongelig Resolution ang. Inddelingen af Am- 12. Mai.

terne i Island m. v. Christiansborg 12. Mai

1783. — I Forestilling 3. Mai bemærker Rentek., at Island

havde, indtil Aar 1770, været bestyret af een Stiftamtmand,

som boede i Kjobenhavn, og een Amtmand, som besbrgede

Amtmands-Forretningerne for hele Landet og boede paa Bessa- '
i

stad. Opsynet med Husstanden og Næringerne, Handelens

Fbrelse, kongelige Hovedgaarde, Kirker og Bondergods, især

paa Nord- og Osteriandet, kunde derfor ikke andet end være

temmelig usikkert. Derfor befalede Resol. 25. Januar 1770

Stiftamtmand Thodal at blive i Landet 5—6 Aar og Forordn.

15. Mai 1770, at "Landet skulde deles i 2 Amter: Sondre- og

Vestre-Fjerding under Stiftamtmand Thodal og Nordre- ogOstre-

Fjerding under Olaf Stephans-son, som dcrindtil havde besorget

Amtmands -Forretningerne over Landets 4 Fjerdinger. Denne

skulde overlade Bessastad til Thodal, men erholde Bopæl i

sit Amt, og indtil den Tid tillades at boe" udenfor Amtet,

samt at nyde Husleie. Land-Commissionen havde foreslaaet

Skaptafells Sysseler henlagte til Sonder- og Vester-Amtet
,
og

• • • •

at Amtmanden i Norder- og Oster-Amtet skulde boe i Oefjords

Syssel paa Munka[>verå eller Mboruvollum, hvor en Bygning

skulde opféres af Træ paa norsk Maade (for 2000 Rd/), eller

og 100 Rd. aarlig bestemmes til Husleie for Amtmanden, med

Forpligtelse at boe nær ved Oefjords Handelssted. Resol. 25.

Februar 1771 tilstod Stephensen 100 Rd. aarlig som Husleielijelp

fra 1770 Aars Begyndelse, indtil han fik bekvem Bolig i sit

Amt; endvidere 265 Rd. 10 Sk. Godtgørelse for udforte For-

bedringer paa Bessastad og 120 Rd. for Flytningsomkostninger

derfra. Den 6. Aug. 1771 anholdt Stephensen om at blive boende

paa Sdnderlandet og at betjene Amtmandsembedet paa hele

1783.

7. Mai.
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1783. Landet, naar det ei længer ansaaes nbdvendigt at Stiftamtm.

12. Mai. skulde boe der. Dermed fulgte en Forestilling fra ham imod

— at dele Landet i 2 Amter, hvilket han holdt skadeligt, og an-

forte om sig selv, at hans svage Helbred ikke tillod ham at

reise langt, som dog maatte skee i saa Fald, nemlig eengang

aarlig til Landsthinget. Thodal troede heller ikke at Delingen

var ganske nodvendig. Commissarierne insisterede , i en ny

Erklæring, heller ikke videre herpaa, og det norske Kammer

tillod (Skriv. 20. Mai 1772) at Stephensen maatte indtil videre

blive boende paa Sbnderlandet. Dog mærkede Kamm. mange,

astore og uovervindelige Besværligheder" i Anledning af at

Amtmanden boede ikke i sit Amt , hvorfor det tænkte paa

Forandring heri, og bnskede tillige at faae indfort aarlige Vi-

sitatser af Amtmændene, ligesom i Norge. Under 22. Juli

1782 udbad det sig derfor Stephensens Betænkning om, hvor-

ledes han agtede at indrette sine aarlige Omreiser, medens han

boede- udenfor Amtet , m. m. I Svaret derpaa henholdt han

sig til sit Forrige, og mente at de ældre Fjerdinger burde

lægges til Grund ved Delingen, ligesom ved Laugdbmmenes

Inddeling, hvilket Laugmændene og havde yttret 1771, og

Amtm. mener, at det er alle „Betjenters og kyndige Mænds
Mening" $ kun at Mule Syssels nordre Deel blev lagt til Nord-

og Vester-Amtet, men Myra og Borgarfjords Syssel, som hbrte

under Vester-Laugdbmmet, derimod under Sonder- og Oster-

Amtet. Thingbre Kloster anseer han for bekvemmest Bopæl,

og anfbrer, at den anden Amtmand, Landphysikus og Land-

foged alle havde faaet Huse paa 5-6000 Rd. (200—240 Rd.

aarlig), men han kun 100 Rd. 5 at Papirer ikke kunne forvares

i Jordhuse, og at disse kun staae en Snees Aar. Reiserne

troer han ikke kunne bestrides, da Reisen til Althinget og Ex-
peditioner ville optage Tiden indtil i September og Oktober,

dog tilbyder han sig at visitere 1-2 Sysseler om Aaret, naar

han i Forfalds-Tilfælde maatte bruge Fuldmægtig, samt er-

holde 800 Rd. Gage, som Amtmændene i Norge siden 1771.

Han anfbrer, at han er den eneste Amtmand med 400 Rd.

Gage, eller egenlig 340 Rd. 64 Sk. efter fradragen Procento-«

og Rangskat. Handelens Douceur opveier ikke Tabet ved den

nye Taxt paa Varerne, og Tabet af Bessastad Gaard regner

han 200 Rd. aarlig ; at han har maattet flytte fra eet Sted til

andet, anvende over 2000 Rd. til Bygninger o. s. v. Derfor

beder han om at maatte blive boende, og siger, at derved vil

spares Bygnings-Summen, indtil en ny Amtmand blev ansat.
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— Kammeret mener, at den ved For. 15. Mai 1770 anordnede 1783.

Deling i to Amter er den naturligste efter Landets Beskaffen- 12. Mai.

hed, „saaledes at Figuren af ethvert Amt er bleven det mindste

aflang som mueligt, og folgelig de yderste Sysselers Fralig-

genhed i ethvert Amt forkortet". Derimod ansees den af Ste-

phensen foreslaaede Inddeling for „aldeles ubekvem", da hvert

Amt derved vilde faae uden mest muelige aflange Figur", og

Indbyggerne i Mule Syssel fik for lang Vei til Bessastad, samt

de i Dala, Bardastr. og Isafj. Syssel til Amtmanden i Nord-

amtet. Kammeret holder sig derfor til For. 15. Mai 1770 med
Commissariernes Forandring, da Indbyggerne i Skaptafells

Syssel ellers vilde komme til at reise sonden om Landet til

Amtm. i Nord-Amtet. Det indstiller, at Amtm. ikke længer

tillades at boe udenfor Amtet, og da Administrator Scheving

til Mboruvalla Kloster var dod, mentes Leiligheden at være given

til; at udlægge det til Amtmands-Sæde. En ny Bolig ansaaes

nodvendig efter Reskr. 15. Mai 1770 og Resol. 25. Febr. 1771,

og da „Fragten koster ligesaa meget som Tommeret selv",

saa at Tommerbygninger ere kostbare og lidet varige, udbedes

kongelig Bestemmelse om, at den maa blive opfort af Steen,

som de andre kongelige Bygninger i Island. Kamm. erklærer

ikke at kunne anbefale Stephensen til 800 Rd. Gage, og da

han syntes at have i Sinde at holde Fuldmægtig, for hvem

ingen Garantie havdes, og han altsaa ikke kunde foretage de

fornodne Reiser, mentes, at han rigtigst vilde være at afske-

dige med hans faste Gage 400 Rd. aarlig. Til Amtmand i

hans Sted foreslaaes Stephan Thorarensen,
tt
som besidder gode

Studeringer", havde ved sin Reise i Norge erhvervet
tt
fuld-

stændige Kundskaber om Jordbruget og andre Landoecono-

miens Dele" der i Riget, havde foreslaaet vigtige Forbedringer

i den Retning i Island og „især i Henseende til Engenes For-

bedring, Mosers Udtapning, Hobjergning og Creaturernes Fo-

dring og Rogt gjort nyttige Opdagelser", som foredroges Kon-

gen (Resol. 6. Juli 1780), og hvilke ham var overdraget at see

udfbrte, samt iovrigt havde ubaade i det oeconomiske og i ad-

skillige vigtige Commissioner — viist sig som en virksom og

duelig Mand i Deres Maj« Tjeneste og til Landets Bedste".

Kammeret haabede derfor, at han „fremfor nogen Anden", vil

kunne erstatte denne Deel af Landet det Tab den havde lidt

ved at Amtmanden havde boet udenfor den. Det foreslaaer,

at han beholder Laugmandsembedet, 100 Rd. af Handelen,

Mboruvalla Kloster (169 Rd. 5 Sk. aarlig), m. m. som i Resol.
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1783. anfort. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 64, Nr. 55.

12. Mai. — Resolutionen er publiceret paa Althinget 1783 ved Amtmand
—

- Thorarensens Bekjendtgjbrelse 16. Juli s. A., trykt i Althings-

bogen S. 33—34.

Efter de herudi foredragne Omstændigheder ville

Vi allern.:

1) At det i Hensigt til Amternes Deling i Island

skal forblive ved Forordn, af 15. Maji 1770, alene med

den Forandring, at Skaplefjelds Syssel herefter hen-

lægges til Sonder- og Vester-Amtet, hvorover et Reskript

kan forfattes 1 og Os til allern. Underskrift fremlægges,

for siden at bekjendtgjores til almindelig Efterretning.

— 2) At Modruvalle Kloster i Oefjords Syssel maa for

Fremtiden bestemmes til en bestandig Bopæl for Amt-

manden over Nord- og Oster- Amtet i Island, hvilken

Bygnings Istandsættelse, i Overeensstemmelse med Vores

Reskript til Amtmand Stephensen af 15. Maji 1770 og

Resol. af 25. Febr. 1771, vil blive af Vores Kasse at

bekoste, tillige med et Amts-Archivs Opforelse af Steen
;

og ville Vi til den Ende herved have Kammeret be- -

myndiget til at afgjore* nærmere det Fornodne i Hen-

seende til Bygningens Storrelse og Indretning, be-

kvemme Bygnings-Steens Anskaffelse, saml hvad videre

der kan blive at foranstalte til denne Indretnings spar-

somste Istandsættelse. — 3) Amtmanden over Nord- og

Oster-Amtet i Island, Ole Stephensen, ville Vi i Naade

forlove fra bemeldte ham betroede Amtmands-Embede, og

i Betragtning af hans lange og troe Tjeneste forunde ham
- i Pension den fulde til Embedet reglementerede Gage, 400

Rd. aarlig; hvorimod de ham ved Resolution af 15. April

(rett. 25. Febr.) 1771 forundte 100 Rd. til Husleie, samt de

100 Rd. han nyder af Handelen, for Fremtiden for harn

bortfalde. — 4) Amtmands-Embedet over Nord- og Oster-

Amtet ville Vi igjen herved, saavel som ved den af Os

underskrevne Bestalling, allern. conferere Laugmanden

Reskr. 19. Mai 1783.
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over det nordre og vestre Laugdbmme, Stephen Tho-

rarensen, som derfor, indtil han ved Amtmand Stephen-

sens Afgang kan tiltræde den fulde Amtmands- Gage.

tilslaaes, foruden de 100 Rd. Amtmanden er tillagt af

Handelen, Mbdruvalle Kloster, med underliggende Gods,

i Oefjords Syssel, til Beboelse, fri for Fæste og Afgift,

hvorefter den for ham fornodne Instruction, saavel i

Henseende til hans Omreiser i Amtet, som hans Opsyn

med alle offentlige Indretninger og Foranstaltninger,

kan forfattes, samt Mbdruvalle Kloster med Kirke og

Gods til ham fra den afdbde Klosterholder Skefings

Stervboe foranstaltes afleveret paa den ved Forordn,

af 15. April 1776 bestemte Maade. — Endelig bifalde

Vi og: 5) at Kammeret ved Correspondence med Vores

danske Cancellie maa afgjbre, at bemeldte Thorarensen,

som Vi nu herved have antaget til Amtmand over det

nordre og bstre Amt, tillige kunde beholde Laugmands-

Embedet over det nordre og vestre Laugdbmme \ indtil

han i Tiden kunde tiltræde den fulde Amtmands-Gage.

Christiansborg Slot den 12. Maji 1783 2
.

Kongelig Resolution ang. Elevers Antagelse 12- Mai -

af Landphysikus. Christiansborg 12. Mai 1783".

— I Forestilling 3. Mai bemærker Rentekammeret, at Land-

physikus Jon Sveinsson havde forespurgt sig hos Stiftamtman-

den, om lian ikke burde antage Lærlinger i Chirurgie og Me-

dicin, efter sin Forgængers Instruction. Derpaa havde denne

svaret, at da den forste kgl. Resol. kun omtaler 4 saadanne

Lærlinger, som skulde beskikkes til Chirurgi i de andre Fjer-

') Canc. Skriv. 21. Juni 1783.

2
) Resol. er communiceret Stiftamtmand Thodal og Amtmand

Thorarensen, samt i Udtog til Amtmand Stephensen og

Landfoged Skuli Magnusson, ved Rentek. Skrivelser 13.

Mai 1783 (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 203-206), ledsaget

af Ordre om Iværksættelse af de i den Anledning fornodne

Foranstaltninger.

3
) Canc. Skriv. 12. Juli 1783.
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1783. dinger, og Oiemedet dermed var opnaaet, kunde nye Lærlin-

12. Mai. £er ^ke antages uden som Fblge af en ny kgl. Resolution,

skjondt Stiftamtm. ansaae det for bnskeligt , at en Lærling

havdes i Beredskab. Landphysikus indgav derfor en Ansøg-

ning herom, ledsaget af Stiftamtmandens Erklæring, som om-

taler Vanskeligheden af at foreslaae Midler hertil, da der alle-

rede vare borttagne 4 Degnekald fra Klosterne, 1 Eleemosyne

fra Skalholt og 1 Discipels Kost fra hver Skole, til de forste 3

Chirurgers Lbnninger, uundtagen noget aarlig Overskud, som

nu maa tillægges den med Deres Maj*» Resol. 17. Decbr. 1781

allern. antagne fjerde Chirurgus i Vesterfjerdingen". Til en ny

Chirurgus maatte altsaa tages det 5 te Degnekald, hvilket Stiftamtm.

mente vilde være tungt for en fattig Student at miste, naar ingen

anden Emploi havdes. Stiftamtmanden fandt, at det hbieste

Landphysikus BjarniPalsson havde haft for hver af de 4 Lærlinge,

han holdt, havde været omtrent 22 Rd. Courant aarlig, og dog

kun 16 Rd. for hver af de 2, efter at de 2 forste vare ansatte

paa Nord- og Vester- Landet ; han foreslaaer derfor, hvis

Andragendet bifaldes, at Landphysikus tillægges, foruden de

10 Rd. aarlig til Klæder og Boger, for Underholdning og Un-

derviisning aarlig 20 Rd. Courant af noget Degnekald, og at

5 Rd. 48 Sk. anvendes til at supplere det i den sidst antagne

Chirurgi Jon Einarsens Lbn endnu Manglende. — Kammeret

indrbmmede vel Nytten af, at duelige Personer stedse vare i

Beredskab til Chirurgikaterne , men turde dog ikke anbefale

at tage flere Degnekald i Beslag, det foreslaaer derfor at

Landphysikus skal kun tage 2 Elever, og alene studerede Per-

soner, m. m. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 64,

Nr. 57.

I Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder tillade Vi allern., at Landphysikus Svendsen i

Island maa antage tvende duelige Personer til Under-

visning i Anatomien og Chirurgien, dog alene studerede

Personer fra en af Skolerne, saavel formedelst den hos

dem forventende stbrre Indsigt og Nytte af den medi-

cinske Underviisning, som og paa det at disse kunne

være qualiticerede til at hoste den tilsigtede Frugt

af den Benaadning, hvorved sludiosis chirurgiæ ere,

efter Reskr. af 8. April 1768, tilsagt lige beneficia her

ved Universitetet med andre Studeniere, saa at de
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kunde udvide deres Indsigter og Kundskab, efter at

være bragte i Island til den der muelige Modenhed.

Hvad angaaer disse Lærlingers Underholdning, da ville

Vi, foruden de allerede bevilgede 10 Rd. til Klæder,

endnu tilstaae dem hver aarlig 20 Rd., der for det

forste bliver at udrede af Jordebogskassen, indtil Efter-

retning erholdes om at Lærlingerne virkelig ere an-

tagne, hvorefter Rentekammeret om sammes Erstatning

haver nærmere at corresponåere med Vores extra-

ordinaire Gommission. Christiansborg Slot den 12. Maji

1783 1
. W^M

Reskript til Stiftamtmand Thodal, ang. Regler 1S
- Mai

for Faarenes Behandling paa Vestmannoerne.

Christiansborg 13. Mai 1783. — Udkastet til dette

Reglement er approberet ved kongelig Resol. 14. April 1783

(Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 64, Nr. 41) ; selve Re-

skriptet er publiceret paa Althinget 1783 og trykt i Althingsb.

s. A. Nr. IX. 4, S. 20—25. — Rentek. Norske Exped. Prot.' 14,

Nr. 388, S. 223-228.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Os

allerund. er foredraget, hvorledes Indbyggerne paa

Vestmannbe udi Island skal fra Arilds Tid have ved-

taget, ikke at malke deres Faar, eller, som det skeer

paa alle andre Steder i Landet, at fore sig Melken til

Nytte, hvorved de maa savne det Nodvendige til deres

Underholdning, saasom Smor, suur Melk og Valle, samt

Aar efter andet skal paadrage sig en stor Gjeld ved

Handelen for at kunne indkjbbe disse Fornbdenheder

fra det faste Land: saa have Vi, til Afskaffelse af for-

') Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Thodal og

Landfoged Skuli Magnusson ved Rentek. Skrivelser 13.

Mai 1783 (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 221—222)5 samtCan-

celliet ved Rentek. Skriv. 16. Juni 1783 ^Copieb. sst. Nr,

*



748 Reskr. ang. Faarerogt paa Vestmannoerne.

1783. anfbrte skadelige Vedtægt, allern. fundet for godt her-

18. Mai. ved at anordne og befale som folgér:

1) Alle Beboerne paa Vestrnannoe skulle herefter

være forbundne til at holde paa Hjem- Oen det Antal

Malkefaar, som dem efter Jordebogen tilkommer, hvor-

imod Ingen maa holde et slorre Antal, end ham efter

bemeldte Jordebog tilkommer. Ei heller maa Nogen,

under hvad Forevending eller Paaskud det end kunde

være, leie eller tilvende sig nogen Andens Ret til at

holde Faar. Men dersom saadant ikke desto mindre

befindes at skee, da skal det eller de overskydende

Faar bortsælges, og Belobet uden videre Lovmaal og

Dom være forbrudt til lige Deling mellem de Fattige

og Fattigskolen paa Oen. Og bor de, der mangle Faar,

altid være nærmest berettigede til at erholde for sin

Værdie tilkjobs de Faar, som saaledes forbrydes.— 2) Alle

paa Oen, som have flere Malkefaar end de efter Jorde-

bogen bor have, skulle, naar denne Indretning tager

sin Begyndelse, være pligtige at overlade dem imod

billig Betaling til de Fattige, som mangle Faar, til lige

Deling blandt dem, saavidt mueligt er, hvormed Syssel-

manden og Kjbbmanden bor have Indseende , saa at

Indretningen paa denne Maade kan begynde med Oens

egne Faar. — 3)^ Faarenes Malkning skal uopholdelig og

uden Undtagelse hos Alle og Enhver indfores og brin-

ges i Gang efter den Plan og Maade, som af Syssel-

manden og Kjbbmanden paa Oen med 14 andre Mænd
er foreslaaet, hvorefter Oen til Faarenes Drift og Græs-

ning bliver at inddele i 4- Dele, nemlig saaledes: —
a) at Præslegaarden Ofanleite med der under liggende

"Jorder og Thorleifergjerde [= J>orlaugargerci], Steenstad,

tillige med Nordergaard, have til berbrte Græsgang den

saakaldede Hbfda, og Malkested udi de saakaldede

Stadar-Stekker; — b) at Præstegaarden Kierkebai med

underliggende Jorder, samt Præsthuus, Oddstade, Bue-

stad og Olavshuus, have til Faarenes Græsgang de saa-

kaldede Sæfjald [= Sæfjall], med hele Osterheden, og
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Malkested udi den saakaldede Kvialau [= Kvi'alag]; — 1783.

c) ai Gaardene Vilborgslade
,
Giabache, Midhuus, Gar- 13. Mai.

den og Stachagerde, have til Græsgang fra Osterheden

for norden, neden efter omkring Helgefjeld, med Halv-

delen af det saakaldede Roin [= Hraun] og Dahlen

[— Dalir], samt Malkestedet midt udi Fiskegardene ;
—

d) at Gaardene Vesterhuus, Nyebai, Storegerde og Dahle

have til Græsgang hele Vesterheden, og Malkested i den

saakaldede Flagtedal [~ Flagoadal?]. — Dog skal her-

ved ikke være formeenl, at en mere samlet Drivning

og Græsning maa indfores, naar den findes muelig og

passende med Omstændighederne, da i saa Fald

tvende Hyrder kunde være nok, i Stedet for fire, som

til foreslaaende Deling ellers udfordres, og Faarene

kunde desto bedre trives ved en storre Forandring og

Omvexling af Græsgange. — 4) Naar Indretningen be-

gynder bor al muelig Omsorg drages for, at de Fattige

saavel som de Formuende kunne blive forsynede med

Faar; ligesom det ikke heller maa være Nogen tilladt,

at skille sig ved dem igjen, enlen ved at sælge eller

slagte dem, undtagen naar de ere for gamle, og andre

da haves til at sætte i deres Sted; og bor Repstyrerne

hermed have den noieste Indseende, under Syssel-

mandens og Kjobmandens Direction, som her udi, saa-

vel som i Alt, hvad denne Indretning angaaer, altid

bor have Overopsyn. — 5) Sysselmanden og Kjob-

manden overlades, efter Overlæg med de bedste Mænd

paa Oen, at fastsætte, hvorledes med Faarenes Vogt-

ning og Drivning til og fra Malkestederne skal forholdes:

enten saaledes, at Enhver ved Omgang skal skiftes til

at besbrge samme, efter Faarenes Antal, saa at den,

som eier 6 Sikr., haver at besbrge samme i 1 Dag, og

den, der eier 12 Faar, i 2 Dage, og saa videre, i hvilket

Fald en paalidelig Mand bliver at beskikke, for at holde

over den rette Orden; eller og, at bestandige Hyrder

antages for en vis Betaling af hvert Faar om Aaret,

hvormed en paalidelig Mand ligeledes bor have nbie
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Opsigt. Al Forsømmelse ved Faarenes Vogtning og

Drivning straffes efter Beskaffenheden med Boder af

4 2 til 48 Sk., som tilfalder Reppens Fattige og Skolen

til lige Deling. Men hvis Nogen aldeles skulde nægte

at svare til Vogtningen for sin Andeel, foragte Malk-

ningen, eller sætle sig imod denne Indretning med Ord

eller Gjerning, da skal Sagen paa det alvorligste lov-

ligen undersøges, Vidner derom fores og Sysselmanden

derefter med Acten beskreven indberette Sagen til dig,

til nærmere Resolution, hvorledes Saadant tilbørligen

skal straffes. — 6) Paa det at den sande og rette Nytte

kan haves af den liden Faare-Avling paa Hjemme-Oen,

skal hver Mand, i Forhold med det Antal Faar, ham

efter Jordebogen er forundt at holde, have Ret til at

sætte paa sædvanlig Tid sine Lam og Gjeldfaar paa

Udoerne. Og ligesom Ingen maa holde flere Malke-

Faar paa Hjemme-Oen, end han efter Jordebogen bor

have, saa skal det ikke heller være Nogen tilladt, under

hvad Navn og Forevending det end kunde være, at

have flere paa Udoerne end ham tilkommer efter Jorde-

bogen, saa at Ingen maa accordere eller forskaffe sig

nogen Andens Ret til der at holde Faar eller Lam, hvor

mange end for andre maatte mangle i deres fulde Antal,

under samme Straf som i foregaaende 1. Art. er an-

ordnet udi lige Tilfælde paa Hjemme-Oen, og bor Syssel-

manden og Kjobmanden ved alle Leiligheder noie lade

undersøge og paaagte, at intet Underslæb dermed skeer,

paa det at de Fattige og Uformuende ikke skal fraven-

des den Fordeel, de selv kunne have af deres Faare-

Avling. — Endelig 7) skal Græsningen paa Udøerne

tillige saaledes jævnes, at Vesterhus kan erholde Lei-

lighed for sine Lam og Gjeldfaar paa den af Oerne,

som findes bedst at kunue taale samme, eller og ube-

hindret at nyde, til Vederlag derimod, den Herlighed

paa Hjemme-Oen, som den efter Jordebogen tilkommer.

Thi haver du denne Vores allern. Villie og Befaling

ikke alene selv at overholde, og nøie at paasee
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dens allerund. Efterlevelse, 'men og samme ved Hjem-

og Lauglliinget til Almuens og alle Vedkommendes aller-

und. Efterlevelse at lade læse og offentlig bekjendtgjore.

Herved skeer Vor Villie. Befalendes dig Gud. Skrevet

paa Vort Slot Christiansborg, udi Vores kongelige Resi-

dence-Stad Kjobenhavn den 13. Maji 1783.

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal, ang.

Bygselforholdene paa de kongelige Godser. Chri-

stiansborg 19. Mai 1783 1
. — Publiceret paa Althin-

get 1783 og trykt i Althingsb. s. A. Nr. ix. 5, S. 25 - 27.

Gjenpart tilstillet Cancelliet ved Rentek. Skriv. 13. Mai 1783

(Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 190; Canc. Breve 1783, Nr. 906 i

Canc. Archiv"), hvor Reskriptets Datum anfores 13. Mai; ved

en senere Rentek. Skriv. (9. April 1785, Isl. Copieb. Litr. V,

Nr. 300) er Gjenpart tilstillet Commissionen for Islands al-

mindelige Væsen, med Angivelse af Datum 19. Mai. — Mær-
kelig nok findes dette Reskript ikke indført i Rentekammerets

Expeditions-Protocoller.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Som Vi

ere komne i Erfaring om. at adskillig Misbrug og Uor-

den ved Landskyldeos Nedsættelse paa det Os udi Is-

land tilhorende Gods skal foregaae, i det nogle For-

pagtere af saadant Vort Gods ved Fæste -Forandringer

egenmægtig bortbygsle Gaardene for ringere Afgift,

end tilforn haver været erlagt; saa er, for at forekomme

saadan Misbrug for Fremtiden, Vores allern. Villie og

Befaling:

1) At de blandt dette Slags Affældninger, som nu

allerede ere gjorte, vel maa, for Vidtldftighed at und-

gaae, forblive saaledes i nuværende Fæsteres Tid, men

-at derimod skal drages Omsorg for at faae samme op-

hævede, hvor det er mueligt
,
og Gaardene satte igjen

for deres rette Afgift, naar nye Fæstere komme til God-

') Canc. Skriv. 5. Juni 1784.

ir. i/. 46
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4783. set. — 2) Al alle Vore Forpagtere, som endnu ikke

19. Mai. have rigtig Udskrift af den kongelige Jordebog, strax

l^or forskaffe sig samme fra Landfogeden, og anfore

efter dens Forskrift Beboernes aarlig svarende Afgift,

under hvilken de ingensinde maa understaae sig at

bygsle eller bort fæste nogen Gaard eller tilliggende

Herlighed. — Og 3) Dersom nogen Gaard ved paakom-

mende Skade saa meget forværres, at samme ei til den

i Jordebogen fastsatte Afgift kunde borlbygsles, da ville

Vi allern., at Forpagteren derom skal, forsaavidt det

dig allern. betroede Sonder- og Vester- Amt angaaer,

henvende sig til dig, som ved en Sysselmand, der ei har

nogenPart i Sagen, tillige med uinteresserede Besigtelses-

Mænd, haver at foranstalte afholdt en lovlig Besigtelses-

Forretning over den beskadigede Gaard og dens Tun, •

Eng, Græsmarker, Qvæg og alle ovrige Herligheder,

paa det at deraf tydeligen kan erfares, om Skaden ikke

ved Opsiddernes Vanrogt og Skjodesloshed maatte være

Gaarden tilfoiet. Oc; haver da Sysselmanden at ind-

sende, tillige med Forretningen, til dig sin Betænkning

om, paa hvad Maade og ved hvilke Anstalter Gaarden

igjen kunde forbedres, samt endelig at foreslaae, om

nogen, og da hvilken, Lettelse i Afgiften imidlertid nbd-

vendig maatte tilstøaes; og haver du derefter over For-

retningen og Forslaget at indhente Landfogedens Be-

tænkning, og at indsende samme, tillige med din egen

og Forretningen selv, til Vort Rentekammer, hvorfra du

igjen kan forvente de fornbdne Forholds- Ordres, som

du siden meddeler saavel vedkommende Forpagter,

som og Landfogden, til Begges Efterretning. Hermed

skeer Vor Villie. Befalendes &c. Skrevet paa Vort

Slot Christiansborg udi Vores kongelige Residence-Slad

Kjbbenhavn den 19. Maji 1783 \

') s. D. er ligelydende Reskript, mut. mut., emaneret til

Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet, Stephan Thor-

i
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Reskript (il Stiftamtmand Thodal, ang. Skap- H83.

tafells Syssels Henlæggelse til Sfinder- og Vester- ^sTmi~

Amtet. Christiansborg den 19. Mai 1783. —
Rentek. Norske Exped. Prot. 14, Nr. 389, S. 228—229.

Christian den Syvende &c. V.' S. B. T. Som Vi

allern. have besluttet, at det i Hensigt til Amternes De-

ling i Island skal have sit Forblivende ved Vores For-

ordning af 15. Maji 1770, som inddeler Landet i tvende

Amter , hvoraf det ene bestaaer af Landets sondre og

vestre Fjerdinger og forestaaes af dig, som Amtmand,

og det andet Amt af de tvende nordre og bslre Fjer-

dinger, som haver sin egen Amtmand, dog med den

Forandring, at Skaptefells Syssel, der udi Landets ostre

Fjerding er beliggende, herefter henlægges til det dig

betroede Sonder- og Vester-Amt : saa give Vi dig saa-

dan Vores allern. Villie hermed tilkjende, samt byde

og befale dig, at du fra nu af antager dig Bestyrelsen

over bemeldte under det dis allern. betroede Amt hen-

lagte Skaptefells Syssel, med Alt hvad dertil henhorer,

og derhos bekjendtgjor denne Vores allern. Villie og
i

Befaling til Efterretning for alle Vedkommende. Der-

med skeer Vor Villie. Befalende dig Gud. Skrevet

paa Vort Slot Christiansborg p. p. den 19. Maji 1 783 3
.

Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger 19. Mai.

mod Tobaks og Brændeviins overdrevne Brug i

arensen, ogsaa trykt heelt i Althingsbogen 1783, Nr. v.

2, S. 6—8.

') Reskr. s. D. til Amtmanden i Norder- og Oster-Amtet,

Stephen Thorarensen, af samme Indhold :
tt
at du herefter

ei befatter dig med Amtmands -Forretningerne over dette

Syssel, som saalédes udgaaer fra det dig allern. betroede

Amt", samt bekjendtgjor dette for alle Vedkommende.

Rentek. Exped. Prot. sst. Nr. 390, S. 229; publiceret paa

Althinget 12. Juli 1783 og trykt i Althingsbogen s. A.
?

Nr. v. 1, S. 5-6.

46*
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<783. Island. Christiansborg den 19. Mai 1783. —
19. Mai. i Anledning af Amtmand Stephensens Forestilling til Rente-

kammeret 12. Septbr. 1782, hvori han gjor opmærksom paa

den forarmende Handel paa Nord- og Osteriandet, da For-

hoielse over Taxten fandt Sted paa flere af Cargavarerne, T.
'

Ex. 8 Sk. paa hvert Pund Tobak, hvorimod de islandske

Varer kun havde faaet en saa ubetydelig Tilvæxt i Priis, at

den paa alle Sorter ikke veiede op imod Tobakken alene,

j skjondt denne
tt
ikke kan ansees for andet end en Overdaadig-

heds -Artikel, der tilligemed Brændevinen befrygteligen vil i

Tiden forvolde Landets fuldkomne Ødelæggelse". — Rente-

- kammeret vidste ikke af anden Priisforhoielse paa Tobakken,

end den, som var fastsat ved Resol. 23. Marts 1778 og 19.

April 1779, og kun skulde vare 2 Aar, eller til 1779 Aars

Udgang; det henvendte sig derfor til Handels-Direetionen, der

og erkj endte, at den ikke havde haft nogen Hjemmel for Bi-

beholdelsen af den hoiere Priis siden det ommeldte Tidspunkt, lige-

som og, atPriserne paaTobaksblade nu vare billigere, end forhen,

men den bad dog om, at Forhbielsen maatte bifaldes og endnu

vedblive i dette Aar, paa Grund af udet anseelige Tab, Handelen

har lidt og lider i disse kostbare Tider paa andre Varer, som til

Island udsendes, imod hvad Indbyggerne give for samme efter

Taxten". Derimod erklærer Directionen sig villig til at ind-

skrænke Tobakkens Tilforsel for Eftertiden, og henstiller, om
ikke Kammeret kunde foranledige en Politie- Foranstaltning,

hvorved Indskramkning af Tobaks og Brændeviins Nydelse i

Island kunde opnaaes og befordres. — Kammeret anseer dette

ogsaa for nddvendigt, og henregner Tobakken usom en med-

virkende Aarsag til Indbyggernes stedse tiltagende Armod",

hvorfor det foreslaaer, at der om denne Gjenstand bliver ind-

ledet Correspondence med Cancelliet. — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 64, Nr. 60.

Vi bifalde allern. den hidtil for Aarene 1780, 1781,

1782 og 1783- vedblevne Forhoielse af Tobakkens Ud-

salgspriis udi Island; men derimod ville Vi allern., at

denne Forhoielse i Tobakkens Priis ei maa vedblive

længere end til dette Aars Udgang, og at for Resien,

til Indskrænkning af Tobakkens Indforsel i Island, skulle,

i Betragtning af det betydelige Tab den medfbrer, saa-

1
' vel for Staten, som for Island især, fbies de fornodne
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Anstalter ved Handelen, saaledes som Directionen alle-

rede haver erklæret sig dertil villig. Fremdeles ville

Vi, i lige Henseende, herved have Vort Rentekammer

bemyndiget til at foranledige ved Correspondence med
Vort Danske Cancellie de til den nbdvendige Indskrænk-

ning af Tobakkens saavelsom Brændevinens overdrevne

Brug blandt den islandske Almue tjenligst eragtende

Polilie-Anstalter, for deslo visseré at kunne formindske

denne Overdaadighed for Fremtiden, saasom iblandt

andet ved at forebygge Tobakkens Brug hos den til-

voxende Ungdom, saavel som Brændevinens altfor yp-

pige Brug i Almindelighed. Christiansborg Slot den 19.

Maji 1783 x
.

Kongelig; Resolution ang. nogle Foranstaltnin-

ger, Præmier m. v. til Oeconomiens Fremme i

Island. Christiansborg den 19. Mai 1783. —
I Anledning af Rentekammerets Beretning om Islands Tilstand

i Almindelighed, fra i Septembr. 1781 til Septbr. 1782, samt

om den Fremgang, som adskillige Foranstaltninger til Oeco-

nomiens Fremme der havde haft (Forest. 3. Mai). — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 64, Nr. 61. — Resolutionen er

communiceret Stiftamtmand Thodal og Amtmand Thorarensen

ved Rentek. Skrivelser 23. Mai 1783 (Isl. Copieb. Litr. U, Nr.

19. Mai

) Resolutionen er meddeelt Handels-Directionen ved Rentek.

Skriv. 3. Juni 1783 (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 242), samt

Indholdet deraf Stiftamtmand Thodal og Amtmand Thor-

arensen, med Anmodning, at soge at forekomme den paa-

ankede Uforsynlighéd og foreslaae til Kammeret Midler

derimod (Copieb. sst. Nr. 239—210); ligeledes til Can-

celliet, med Indstilling, om man ikke kunde benytte Geist-

ligheden i denne Anledning, især for at paavirke B6m og

unge Folk (Copieb. ,sst. Nr. 241). — "Ved Canc. Skriv,

til Stiftamtmand Thodal og Biskop Finnur Jonsson 5. Juli

1783 (Canc. Brevb. for 1783, Nr. 1067, S. 603) forlanges

deres Betænkning om Forholdsregler for at forebygge den

skadelige Brug af Tobak og Brændeviin, og overlades til

dem, hvis Betænkninger de iovrigt ville indhente.

V

t
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1783. 227—228), og er Afsnittet om Præmier for Udtapning af Myrer

19. Mai. publiceret paa Althinget ved Stiftamtmand Thodals Bekjendt-

—-— gjorelse 16. Juli 1783, trykt i Althingsbogen s. A. S. 30-31

;

Indholdet deraf er ogsaa optaget (under det urigtige Datum

9. Mai 1783) i JExtract af de Resolutioner, hvorved nogle

almindelige Benaadninger for Island udsættes", der er trykt

som Bilag XVIII til den danske Udgave af For. 13. Juni 1787,

S. 82 (islandsk Udg. S. 142) ; de særskilte ved Resolutionen

uddeelte Præmier ere anførte i det islandske Literatur-Selskabs

Skrifter (Rit hins islenzka lærdoms lista félags) 3. B. S. 281

-287. — Uddrag.

Indbemeldte Vort Rentekammers allerund. Relation

om Islands oeconomiske Forfatning udi Aaret 1782, og

Fremgangen af de til sammes Forbedring folede almin-

delige Foranstaltninger, have Vi ladet Os udfbrligen

foredrage, og er det Vores allern. Villie
1 .... 6) at

en norsk Plov maa skjænkes til Eftersyn og Model for

de Bbnder i Mule Syssel, som kunde have Lyst til at

jævne deres Hjemmemarker, og at denne Plovs Be-

kostning maa af Vores Kasse udredes 8) at 74

Jernspader af Vores Kasse maa bekostes med omtrent

40 Rd. Courant, hvis Fordelins udi Amterne i Island

efter indbemeldte Forslag 2 bifaldes. — 9) ville Vi her-

med have approberet de af Stiftamtmand Thodal fore-

slagne Forandringer og nbiere Bestemmelser 3
af de ved

') det Udeladte angaaer Uddeling af særskilte Præmier og

smaae Medailler til Forskjellige.

2
) Efter Stiftamtmand Thodals og Amtmand Stephensens For-

slag skulde Sysselerne paa Sbnderlandet samt Snæfellsnes

og Isafjords Syssel, faae*4 Stkr. hver, de bvrige 3, og

Hnappadals og Vestmannoe Syssel 2 Stykker; ligeledes

skulde Nord- og Oster-Amtets Sysseler faae 4 hver, und-

tagen Skaptafells Sysselerne, som fik 3 hver.

,r

) disse Bestemmelser fremsættes i den ovennævnte Rentek.

Skriv. 23. Mai 1783 (jevnf. Bekjendtgjbrelsen i Althings-

bogen) saaledes:
tc
a) at til Gjbdningen (paa Myrerne)

skulde bruges den af Grbfterne opkastede Muld, vel noget

tyk, dog saaledes, at den ikke strax aldeles qvæler Myr-

•
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Vores Resolution af 8. April f. A. fastsatte Requisita for

Attester om Mosers Udtapning, og tillade, at Præmierne

for Myre-Udtapningen maa nu for det fbrste sættes paa

samme Fod i Henseende til Præster og verdslige Be-

tjente, som Præmierne for Gjærders Sætning og Tuers

.... Christiansborg Slot den 19. Maji 1783.Jævning

græsset, og forsaavidt denne Muld ikke er tilstrækkelig,

tillige Muskelsand fra Stranden, eller hvad Slags det og

kunde være, men naar Myren forst er bleven tor, kan

Aske saavel som anden Gjodsel dertil med Nytte anven-

des, da den ikke for meget angribes af Vandet. — b) an-

gaaende Grotternes Dimensioner, da ansees for nodvendigt,

at enhver Hovedgroft i en Myr, hvori Vandet ved Tvær-

grbfter bor ledes, maa i det mindste være 1 Alen dyb,

oventil 1 til 1 '/v Alen bred , men i Grunden ikkun 3
/*

Alen, og saaledes gravet, at Vandet ingensteds kan blive

staaende, men skulde nogen Ujævnhed mode med en

stærkere
.
Afhældning nedenfor, som vilde gjbre en lige hæl-

dende Gravning for dyb, maatte paa saadanne Steder gjbres

Absatser; var det derimod en sumpig og moradsig Myr,

som skulde udtappes, maatte saadan en Hovedgrbft i alle

Dimensioner være '/« Alen storre. — c) i Henseende til

de ved ,bemeldte Resolution (8. April 1782) fastsatte Re-

quisita for Attester om Mosers Udtapning, da kan der i

samme udelades : hvor meget Græsvæxten haver til-

taget, da Græsartens Forbedring bor mere haves til Hen-

sigt end dets Mængde, hvorfor det kan være nok til

Præmieæskning, naar der haves tilforladelige Attester om,

at et Stykke Myr er saa fuldkommen befriet fra Vandet,

at det kjendelig er bleven tort, og derefter paa den for-

ommeldte Maade paabaaret og gjbdet, da det saaledes

med Tiden ufeilbarlig maa forandres til en ædlere og mere

fordeelagtig Græsvæxt. — d) alle Præmier for Myre-

Udtapningen maa for det fbrste i Henseende til Betjenterne

sættes paa samme Fod, som de for Gjærders Sætning og

Tuers Jævning ere ved Forordn, af 13. Maji 1776, dens

5. Art., indrettede, og altsaa at disse Præmier nu for det

fbrste blive ene og alene for Almuen, og dem af Præste-

skabet, som betjene de fattigste Præste-Embeder".

1783.

19. Mai



728 Canc. Circ. ang. Anordn, om Daaben.

*783. Cancellie • Circulaire til Biskopperne i Dan-

^TmIT mark* Norge og Island, ang. Forandring i Daabs-

Formularen. Khavn den 24. Mai 1783. —
Canc. Brevb. for 1783, Nr. 810, S. 439; Fogtm. VI. 2, 580

—581.

P. M. Da Besværeisen eller Exorcismus ved Daa-

b.en ikke alene er uden Grund i Skriften, men og har

noget saa modbydeligt i sig, og saa overtroisk, at den

længe har været til Forargelse og Anstod for Mange,

saa har H. K. Maj* ved en Forordning ladet saadan •

Besværelse afskaffe, og derhos anordnet den Formular,

som herefter ved den hellige Daab skal bruges. For-

uden det fornbdne Antal af denne Forordning, lader

man herhos folge saa mange Exemplarer af berorte

Formular, der for sig selv efter H. Maj*' Befaling er af-

trykt, som behoves for at vorde alle Præster i det D.

Hoiærv. anbetroede Stift tilstillede, og da denne For-

ordning af Prædikestolene skal oplæses, skulde man,

efter H. Maj*" Befaling, have D. Hoiærv. tilkjendegivet,

at De have at underrette Præsierne saaledes om det

Rette og Gode i Exorcismi Afskaffelse, at disse kunne

i Prædiken just den Dag, da Oplæsningen af Prædike-

stolene skal skee, med sunde Ord og gode Grunde

oplyse især de enfoldige Menigheder om de Aarsager,

FL Maj* til saadan Afskaffelse haver haft. Det kongel.

Danske Cancellie den 24. Maji 1783 \

19. Juni. < Instrnction for Stephan Thorarensen. som

Amtmand over Nord- og Oster -Amtet i Island.

Fredensborg 19. Juni 1783. — Publiceret paa Ai-

thinget 1784 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. XIV, S. 26

') Ligelydende Canc. Skriv, er afgaaet til Missions-Collegium,

Biskoppen i Siellands Stift og Confessionarius (Brevb. sst. /

,' Nr. 821—823, S. 446—448).
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—42 : Afskrift i det islandske Departement med Datum 31 . Marts, \ 783.

men ikke indfort i Rentekammerets Instructions -Protocoller. 19. Juni.

Instruction, hvorefter Vi Christian den Syvende &c.

allern. ville, at Os eiskel. Stephen Thorarensen, Vores

Amtmand overNord- og Osler-Amtel paa Vort Land Island, -

sig udi samme Amtmands - Embedes Forretninger indtil

videre allerund. haver at rette og forholde:

i) Skal han i det ham allern. anbetroede Embede

med allerstbrste Flid stedse iagttage, at ei Noget af

Alt det, som angaaer Vores kgl. Hoihed, Indkomster,

Rettigheder og Regalier, til Vores Skade og Fornærmelse

enten bortkommer, fordolges eller fortuskes, samt ei

tilstede, at Os derudi, af hvem det endog være kan,

nogen Indpas skeer. Skulde ham, imod Forhaabning,

Noget forekomme, hvorudi Os i saa Maade enten kan

være skeet Forkort, eller og, at det i Tiden til Vores

Fornærmelse og Skade kunde udfalde, da skal han,

efter hans Eed og Pligt, sig derimod af yderste Kraft

og Formue sætte, og det afværge, saa og indberette

Sagen med alle sine Omstændigheder til Vores Rente-

kammer, eller det iblandt Vore Collegier, hvorunder

Sagen henhorer, paa det at Beskaffenheden derfra al-

lerund, kan vorde Os refereret, og Vores allern. Reso-

lution indhentes, hvorledes dermed videre skal forholdes.

Han skal og alletider overveie og lade sig være yderst

angelegent Alt, hvis Vort Land Island kan komme til

Gavn og Bedste, samt Intraderne til Forbedring, og

derom, saa ofte skee kan, med Vores Kammer-Collegio

correspondere , saa at Intet efterlades, hvorved Vores

Tjeneste og Fordeel kan befordres, og derimod al Un-

derslæb, Egennytte og Utroskab forebygges og afskaffes,

men langt mere Vores Landfoged, samt de i det ham

betroede Amt bestilte Sysselmænd og anordnede For-

pagtere udi Vore Indkomsters og Retligheders Oppebbr-

sel i alle Maader assistere og være beforderlig. —
2) Alle de Documenter og Sager, saasom Jordeboger,

Forordninger, Thingbbger og videre, som til dette ham
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betroede Amt kunne henhore, lader han sig af hans

Formand overlevere, efter behbrig Designation. Og

skal samme, tillige med hvis udi hans Betjeningstid fore-

falder, stedse udi vedbbrlig Orden og Forvaring holdes,

saaledes som han eller Arvinger i Tiden vil være be-

kjendt, og dertil svare, naar han Amtet quilterer. Og

paa det at med denne Aflevering desto rigtigere kan

omgaaes, skulle derover forfattes tvende eenslydende,

igjennemdragne og forseglede Instrumenter, eller Inven-

tarii -Registere, hvilke af begge Parter underskrives,,

hvoraf den ene Gjenpart forbliver ved Amtet, og den

anden indsendes til Vores Rentekammer. — - 3) Om Vore

Intrader og Jordebogs -Indkomster af Nord- og Oster-

Amtet haver han fra ethvert Sted al fornoden Under-

retning og Oplysning at indhente, paa det at, naar

Vores Landfoged hannem Noget hans allerund. Regn-

skaber vedkommende til Attestation overleverer, han

da om enhver Post især, saavel af de visse som uvisse

Indkomster, og de udestaaende Restancer, sin udfbrlige

og sandfærdige Attest paa Regnskaberne og Beviserne

kan meddele, hvilke Altester ei maa være tvetydige,

eller med Reservation indrettede, at sammes Rigtighed

paa Vedkommendes eget Ansvar skulde ankomme, men

ligesom han Sagerne enten rigtige eller urigtige befin-

der, bor Sligt paa Beviserne nbiagligen af hannem

attesteres, til fornoden Efterretning for Vores Rente-

kammer ved Regnskabernes Revision. Og skulle alle

de Regninger og Beviser, som al* vedkommende Syssel-

mænd og Forpagtere bor, fra det ham anfortroede Amt,

fremlægges med Landfogdens aarlige Jordebogs- Regn-

skab, indleveres in duplo forfattede til Amtmanden,

saa betids, at begge Gjenparter med hans Attestation

til Landfogden kunne indsendes, uden derved at for-

aarsage Ophold udi Jordebogs-Regnskabets aarlige For-

fattelse og betimelige Hidsendelse. Med de til Anteg-

nelsernes Besvaring udfordrende Bevisers Forhvervelse

haver han ligeledes i behbvende Tilfælde at gaae Land-
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fogden til Haande, samt med disse Bevisers Attestation, 1783.

hvor samme udfordres, at forholde sig som tilforn er 19. Juni.

meldt: om Regnskabs-Bilagernes og Restancernes Atte-
"^^^

station, lovrigt haver han til Forpagtnings-Restancernes

Inddrivelse udi det ham anbetroede Amt at foie de

Anstalter og vise den Bistand, som udi Vores Forord-

ning af 15. April 1776 nærmere findes foreskrevne og

hannem paalagt. — 4) Han skal og i hoieste Maade

lade sig være angelegent, at Vores Lov, Forordninger,

Instructioner og Befalinger, som allerede ere eller her-

efter vorde udgivne^ saavidt hannem angaaer, udi Alt

tilbbrligen efterkommes, og hvis hannem derudi befales

med største Flid forrettes; ligesom han og nbie haver

at holde over, at de af Alle og Enhver udi det ham

betroede Amt, uden Forskjel, tilbbrligen efterkommes.

I Særdeleshed skal han tilsee,, at den eller de, som

sig derimod maatte forsee, eller dem modtvilligen over-

træde, tilbbrligen vorde straffede, saafremt han ikke

selv, dersom Forsbmmelse eller Efterladenhed fra hans

Side skulde befindes, derfor af Vores General -Fiscai

vil tiltales, og efter Sagens Beskaffenhed af Os med

kongelig Unaade ansees. Ligeledes bor han og nbi-

a^teen efterkomme Alt, hvis hannem enten fra Vores

Rentekammer, eller andre Vore CoIIegier, Vores Tjeneste

og Interesse angaaende, vorder tilskreven, ligesom og

iagttage, at hvis hans Formænd udi el eller andet Til-

fælde er bleven befalet, og ei af dennem er bragt til

Endskab og Rigtighed, uden Ophold vorder efterlevet

og fuldbyrdet. — 5) Alle Vore Forordninger, Mandater,

Plakater, Befalinger og Ordres, samt andre Breve, hvad

Navn de have, som bekjendtgjbres bor, og hannem til

Publieation fra Vore CoIIegier tilsendes, skal han tro-

ligen paa de forordnede Steder lade læse og kundgjbre,

saa at Almuen og enhver Vedkommende sig derefter

kunde rette; og dersom Nogen begjærer Copier deraf,

bor det ingenlunde vægres. —
- 6) Han skal og have

nbie Opsyn med Justitien, at den tilbbrligen admini-
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4783. streres, og at med Formaliteten og Processernes Drift

19. Juni. folges den Norske Lovs Indhold, støa at alle do. som

udi det ham anbetroede Amt boende ere, eller sig der

opholde, være sig Geistlige' eller Verdslige, Rige eller

Fattige, ved Vores Lov og Forordninger beskyttes, og

Enhver til sin Ret forhjelpes, saavidt mueligl er, og at

'Ingen derudi enten ved vrange Resolutioner. Opsættel-

ser eller andet deslige, bliver hindret, saafremt han

ikke som den, der undertrykker Retten
5

vil ansees.

Til den Ende skal han holde en rigtig Rog, hvorudi alle

Supplicationer og Memorialer, som Undersaalterne udi

det ham anbetroede Amt Tid efter anden indgive, blive

at indføre, med hans derpaa givne Resolution, saavel

som en Journal over alle fra Vore CoIIegier og i andre

Maader indlobende Ordres og Skrivelser, Amtet ved-

kommende, og en Gopieboa. hvori de Ordres, som fra

ham til Betjenterne udstedes, saavel som den ellers

ved Embedet forefaldende Correspondence bliver Ord

for Ord at indfore, hvilke Boger skulle holdes i god

Agt, og hos de andre Boger og Documenter ved Em-

bedet forblive, hannem og Efterkommere til Efterret-

ning. Endvidere skal det være ham, tilladt, og hvor

han enten nogen Mislighed befinder eller formoder,

' være anbefalet: i egen Person Retlen, være sig geistlig

eller verdslig, at besoge, og der at fornemme, om Ret-

ten paa ethvert Sted saa lovlig og tilborlig administre-

res, som det sig bor, og i Særdeleshed, ved de. ham

anbefalede Reiser i Amtet, eftersee alle Protocoller,

hvilke han skal lade igjennemdrage og selv forsegle,

og om Thingene lovlig holdes af lovkyndige Embeds-

mænd, Sysselmænd og Laugrettesmænd, udi rette Tide,

saa at med Alting lovlig omgaaes; og dersom befindes

skulde, at Rettens Betjente ikke forestaae deres Embeder

som de bor, eller og han skulde antræffe Nogen i

Efterladenhed eller grove Forseelser, at de enten modt-

villig forsomme deres Embeder, forurette Vore Under-

saatter, slaae sig til nogen forbuden Handel eller Brug,

/
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eller i andre Maader forsee sig imod deres Embeds- 1783.

Eed og Pligt, eller de Regler Loven og Forordningerne 19. Juni.

foreskriver, da skal han, saasnart han Sligt haver er-

faret, efter Sagens Beskaffenhed den eller de Skyldige

formane og irettesætte; og skulde han derefter ingen *

Forbedring befinde, da haver han dennem derfor ved

Retten at lade tiltale og fra Bestillingen suspendere,

oe Beskaffenheden strax udi Vores Danske Gancellie

eller Rentekammer, til Vores nærmere allern. Resolution.
7 /

anmelde. — 7) Ved hans Omreiser i Amtet bor lian,

saavel som ellers altid, have nbie Indseende med, at

Vore kongelige Rettigheder og Hoihed tilborligen iagt-

tages, at Justitien med sømmelig Respekt administreres

og betjenes, at Undersaatterne udi deres Skatters Be-

regning og Betaling ingen Uret skeer, samt at Enhver

vederfares Ret og Skjel, og at den Mægtige ikke med

Vold nedtrykker den Ringere. Saa skal han og udi

denne Post som en retskaffen Amlmand bevise sin

Troskab og Redelighed, saavel imod Os som imod Vore

Undersaatter i Almindelighed. Findes han derudi efterladen

og forsommelig, og det hannem lovligen overbevises, maa

han forvente General-Fiscalens Tiltale. — 8) I foranforte

Oiemeed bor han paa sin fGrsle Reise i ethvert Syssel

eftersee Thingbogerne, om de ere lovmæssige og rig-

tige, og tegne sit Navn paa det Blad, som forst ledig

er. Naar disse Thingboger ere fuldskrevne, skulle de

udi Amtshuset indleveres, hvor de med alle Amtets

Breve udi god og sikker Forvaring bor forblive, saa at

deraf, i fornbdne Tilfælde kan haves den Efterretning,

som behoves, hvorimod Amtmanden skal være tilhol-

den: den nye Bog, som skal være igjennemdraget og

numereret, med sit Signet og Underskrift til samme

Brug igjen at authorisere. — 9) Paa lige Maade skal og

forholdes med Skifte-Bogerne, som Sysselmændene over

Skifterne, enhver i sit Syssel, bor holde, hvormed Amt-

manden ikke alene alvorligen bor have Indseende, men

endog, efter Loven og de derom siden ergangne An-
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1783. staller og Anordninger, med Skifterne udi det ham
19. Juni. anbetroede Amt fore saadant Tilsyn, og sig dermed

saaledes forholde, som han vil forsvare. Og ligesom

Sysselmændene saaledes forrette alle Skifter i de verds-

lige Stervboer udi de dem betroede Sysseler, saaledes

bor og Amtmanden enten selv forvalte Sysselmændenes

Stervboer, eller i de længst fraliggende Sysseler ved

en af ham selv dertil beskikket bekvem Fuldmægtig,

dog for Amtmandens eget Ansvar. I Særdejeshed skal

han ellers tilsee, at Stervboerne ved Skifteforvalterne

ei paafbres nogen unbdig Omkostning, men at Enhver

lader sig nbie med det, som hannem udi Loven og

Forordningerne er lillagt. Saa bor han og bære Om-

sorg for, al Skifteforretningerne uden nogen Forsbm-

melse eller Efterladenhed udi Skiftebbgerne vorder

indfort. — 10) Naar nogen Sysselmands Tjeneste i Amtet

ledig bliver, skal han strax gjbre Anstalt til, at denne

med en dygtig og vederhæftig Person besættes, som

han formener den vacante Bestilling til Vores Tjeneste

bedst at kunne administrere, hvorefter han anmelder

saadant for .Vort Rentekammer, paa det Os derfra kan

gjores nærmere allerund. Forestilling, hvorefter Vi over

saadan ledig Tjeneste kunne disponere. — \\) Han skal

og aarlig til Vort Kammer-Collegium indsende en fuld-

kommen Relation om Amtets Tilstand, og Forslag paa

hvis fornoden! gjores, saa at her om al Beskaffenheden

kan haves den nbieste Underretning. ^— \%) Omend-

skjbndt Stiftamtmanden og Biskopperne, saavel som

Præsterne, enhver udi sit District, efter Loven ere for-

bundne til at drage lilborlig Omsorg for Kirkernes Vel-

magt og Vedligeholdelse, saa ville Vi dog, at Amtmanden

paa sine Reiser i det ham anbetroede Amt nbie skal

erkyndige sig om Kirkernes Tilstand, og dersom han

maatte fornemme, at Kirkernes Reparation enten ved

Kirkeværgernes og Beneficiariorum Efterladenhed, eller

med Forsæt forsbmmes, da melder han det strax til
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Stiftamtmanden og Biskoppen, paa det at derpaa udi 1783.

Tide kan raades Bod. Han skal og i Særdeleshed, 19- Juni.

tillige med Superintendenten og Provsterne udi elhvert^^^^

Herred, have tilborlig Indseende, at med Kirkernes Ind-

komster forsynlig omgaaes, og at Alling dermed tilgaaer

efter den Anordning derom gjort er eller vorder. Sær-

deles skal han tilholde dennem, som Kirkernes ogKlo-

sternes Indkomster og Oppebbrseler ere betroede, eller

fremdeles anbelroes, at de for sammes Indtægter og

Udgifter aarlig rigtig Regnskab gjbre, og derfor noiagtig

Qvittering tager, samt at de, der have Vore forbeholdne

Godser i Forlehning, eller Forpagtning, behandle sam-

mes Hovedgaarde, Kirker og Bbndergods, ifblge Lovene

og deres Contracter, i Overeensstemmelse med Landets

Velfærd og Vores Interesse, Alt i Conformité med For-

ordningens Bydende af 15. April 1776; ligesom han

ved Vedkommendes Fratrædelse fra saadanne Forpagt-

ninger iagttager, at Kirkerne og Hovedgaardene, saavel

som alt Andet, til saadanne Forpagtninger eller Forleh-

ninger henhbrende, vedbbrligen tilsvares, og, i Tilfælde

af Forpagternes dodelige Afgang, da udi deres Sterv-

boer foranstalter Vores og Kirkernes eller slige Stiftel-

sers Ret indtalt, om nogen Prætention dertil paa Vores,

eller paa Kirkernes og Stiftelsernes Vegne, eller i andre

Maader, maalte haves. — 13) Hospitals- og Fattighuses

Forstandere skal han, tillige med Superintendenterne

og andre Vedkommende, efter Fundatsen tilholde, deres

Bestillinger forsvarligen" at foreslaae, og at de derfor

tilborlig Regnskab i rette Tid aflægge
v

saavel som at

med Fattige-Lemmers Indtagelse og Underholdning for-

holdes efter den Fundats og Skik, som ved hvert Sted

er gjort, indgaaet og bevilget, eller og fremdeles af Os

allern. maatte vorde anordnet. — 14) Derforuden skal

han lade sig være angelegent, at, naar Nogen hannem

med Vores Hbieste-Rels Domme besbger, han da strax

og uden Ophold befordrer Executionen efter enhver Doms

J
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1783. Clausula, enten den lyder paa den Skyldige til Fængsel,

19. Juni. eller til Udlæg i hans Gods; og hvis da den Skyldige

enten nogen Boder til Qvæsthuset eller Andre er til—

dbmt at betale, da dem strax ved Execution at ind-

drive, paa det at Vores Hbiesterets Domme allerund.

i uden videre Proces kunne vorde efterlevede. — 15) Han

skal og have flittig Gorrespondence paa alle Havne i

Amtet, informere sig om, hvorledes med Handelen ti I—

gaaer, og ei tillade, at Nogen imod den satte Taxt sine

Varer forhandler, men at dermed og ellers efter de om

Handelen allerede givne eller herefter udgaaende An-

ordninger i alle Maader forholdes. Og dersom beviis-

lig Klagemaal hannem i saa Maade forekommer, haver

han, hvad Brbst saaledes befindes, efter Loven og An-

ordningerne tilbbrligen at see straffet, og Sagens Be-

skaffenhed strax til Vores Rentekammer at indberette.

Ligeledes haver han udi andre Maader at holde sis;

bemeldte Handelen vedkommende Anordninger, saavel

som hvad om Districte^nes Inddeling med videre for-

anstaltet er eller vorder, behbrig efterretlig, og dersom

af hans Formænd Noget herudi maatte være efterladt,

da det straxen at fuldbyrde. I Særdeleshed haver han,

ved hans Reiser i Amtet, og ellers ved alle bekvemme

Leiligheder, nbie at forhore, hvorledes med Handelen

omsaaes, samt om Landet med de fornbdne Varer

tilbbrligen vorder forsynet eller ikke , hvorom han i

sin aarlige Relation til Vores Rentekammer gjbr Indbe-

retning. — 16) Ligeledes haver han nbie at paasee, at

de Varer, som'ei udi den islandske Taxt og Forordning

af 30. Maj i 1776 til nogen vis Priis ere ansatte, ikke

af Handels- Betjenterne, Indbyggerne til Tyngsel, for

hbit vorder taxerede, ligesom og, at de til Landet

forende Varer ere af forsvarlig Bonité, samt at med

Maal og Vægt rigtigen omgaaes, saavel som at Indbyg

gerne prompte expederes, paa det at de ei skulle op-

holdes i deres Næring, hvilket Alt saaledes bor iagttages,

\
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at dermed ifolge Vores forbemeldte allern. Forordnings 1783.

videre Indhold vedbbrligen forholdes. Saafremt ander- 19
- Juni «

ledes skulde fornemmes, bor han det for Vores Rente-

kammer andrage, til videre Foranstallning derudinden.

Han skal og desuden have noie Agt paa, at ingen Frem-

mede, som paa Island at handle ei er tilladt, der drive

nogen Handel med Vore Undersaatter, men samme,

om det er mueligt, efter Forordn, af 1. April 1776 an-

holde og forfolge, paa det Vi kunde nyde Handelen

ubeskaaren. — 17) Alle Supplicalioner om verdslige

Sager, Fæstebreve og andet deslige, som Amtets Ind-

byggere til Os ville indgive, skal til hannem forst le-

veres, at han deres allerund. Begjærings Beskaffenhed

kan examinere. og haver han siden sin allerund. Er-

klæring til videre Vores allern. Resolution derover, saa-

vel som og over hvis som ellers fra Vores Collegier

hannem bliver remitteret, sa.a tydelig at give, at den

ikke skal behbve anden Gang fra hannem at kræves.

Og skal han
-

i lige Maade om de geistlige Supplicationer

med Biskoppen conferere, og tillige med ham sin aller-

underd. Erklæring derpaa tegne. — 18) Fremdeles skal

han ikke alene paa det noieste have Indseende med,

hvorledes de allern. anordnede oeconomiske Foranstalt-

ninger efterleves, men endog selv samme i alle mue-

lige Maader overholde og befordre. 1 Særdeleshed skal

han, ifolge Forordningerne af Aaret 1776, see at be-

fordre Landbruget til mueligste Fuldkommenhed, hvor-

iblandt han fornemmelig har at agte paa Gjærdesæt-

nin^ens Fremme, Tuers Jævning os: Hauge - Urters

Dyrkning og Anvendelse, efter de derom udgangne

Anordninger. Ikke mindre angelegen bor ham være

Myre -Udtapninger, efter Vores allern. Resolutioner af

8. April 1782 og 19. Maji 1783, Torve-Jords fiftersogen

og Anvendelse til Brændsel, for at spare Gjodningen,

Meelmalingens Befordring, Spindingens og Vævningens

Forbedring, med videre. Saa skal han og paa alle

IF. B. 47
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1783. muelige Maader sbge at opmuntre Fiskeriernes Forbe-

19. Juni. dring og Udvidelse, saavel i de ferske som salte Vande

i Amlet. Hertil kommer endnu Veivæsenet, hvis slette

Tilstand udkræver de virksomste Foranstaltninger til

sammes Forbedring, hvoriblandt Broen paa Jokelsaa

især anbefales hans Opmærksomhed. Og da det er

Vores alvorlige Villie, at Postvæsenet, som hermed staaer

i den ubieste Forbindelse, ufortovet skal sættes i Gang,

saa haver han og af yderste Kræfter at sorgo for sam-

mes Islandbringelse, samt bedst muelige Indretning i

Amtet, til Lettelse for Correspondencen og Vor Tjene-

stes Befordring. Hvilket Alt, med mere, som til Amtels

og Indvaanernes Opkomst eragtes tjenligt, han af yderste

Flid bor sbge at fremme, samt om alt Foranfbrte til

Vores Kammer at indgive Forsiage til slige tjenlige For-

bedringer, og de letteste Midler til sammes Befordring.

— 19) I lige Henseende, skal han og have et vaaget

Oie med Beljeuterne, at de i delte og alt Andet, deres

Embeder vedkommende, iagttage deu Nbiagtighed, som

samme udfordrer, efter de dem givne Anordninger og

Befalinger, ved hvilkel Alt Underbetjenternes og alle

andre Vedkommendes Virksomhed kan ventes at vorde

saa meget mere opvækket og opmuntret, som Amtman-

den selv, ved hans Nærværelse paa hans Reiser i

Amtet, deels vil kunne faae Adskilligt, som maalle be-

findes at mangle, strax rettet og forst i Lave, ved tjen-

lige Anviisninger og Foranstaltninger, deels finde Lei-

lighed til videre Forbedring, hvor saadant maatte

behbves. Skulde han, imod Forhaabning, herudi finde

nogen Betjent i saa mærkelig en Efterladenhed, at han

derudi forsommer sin Pligt, bor han ved alvorlig Irette-

sættelse derom erindres, og om dette ikke skulde hjelpe,

da anmelde Sagen for Vort Rentekammer, til videre

fornoden Foranstaltning efter befindende Omstændig-

heder.-— 20) Men da saadant Opsyn og Iværksættelse

uomgjængelig udfordrer den nbiagtigste locale Kundskab
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og Oplysning i enhver enkelt Deel. saa haver han hvert 1783.

Aar at besOgé én vis Deel af det ham betroede Amt, 19. Juni,

for at underrette sig om alle de i foregaaende Artikler

ham til Opsyn anbefalede Poster, og derefter at foie

de fornodne Anstalter, i hvilken Henseende han ind-

retter sine Omreiser i Amtet saaledes, at han aarlig

overreiser en Trediepart af Amtet (saasom Hunevands

og Skagefjords Syssel det forste Aar, Norder Syssel

det andet Aar, samt den Deel af Oefjords Syssel, i

hvilket han boer, som ikke daglig kan falde ham i

Oine, og begge Mule Sysseler det tredie Aar), saaledes,

at han hvert fjerde Aar besbger hver Part igjen. Paa

disse Omreiser soger han især at indrette det saaledes,

at han selv kan tage i Oiesyn, hvorledes Indbyggerne

efterkomme Vore allern. Befalinger, og Jordforbedrings-

Arbeider, og hvad Andet En eller Anden maatte have

udrettet til Landhusholdningens Forbedring, som Amt-

manden siden linder at fortjene offentlig Belonning. —
21) Fremdeles skal han og med Flid erkyndige sig,

om nogen Metal eller Mineraller der paa Landet kunde

findes, og Os derom gjore udforlig Relation, saavel som

allerund. Forslag, hvorledes han formener det Os kunde

komme til Nytte og Brug, samt hvis udi alle andre Maa-

der, særdeles med Laudets og dets Næringsvejes Op-

komst, kunde være at observere og betænke, rettende

sig iovrigt efter Loven og Forordningerne, saavidt de

hannem vedkomme, saavel som og efter hvis enten af

Os selv allern., eller fra Vore Gollegier, befalet er eller

vorder. — 22) Ved Ixesolution af 12. Maji d. A. have

Vi allern. forundt ham til Beboelse Vores KJostergaard

Modruvalle, hvilken, saavel som Kirken, med derpaa

faldende Aabod, han, ifblge Forordn, af 15. April 1776,

ved tilbbrlig Syn annammer, og derhos lovlig lader

taxere og beskrive sammes Tilstand og Beskaffenhed,

i Hensigt til Bygninger og Besætning, med videre, af

hvilken Forretning han en vidimeret Gjenparl til Vores

47*
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1783. Rentekammer haver at indsende. Og da han tillige

19. Juni. nyder bemeldte Kloster og underliggende Gods til Be-

boelse og Brug, fri for Fæste og Afgift, saa paaligger

ham, i Kraft af forbemeldte Vores Resolution, forsyn-

Jigen at anvende den Aabod., som af forrige Forpagters

Stervbo udsvares, til. Kirkens. Klostergaardens og sam-

mes Besætnings vedborlige Istandsættelse. I hvilken

sidste Henseende Gaardenes Huses Reparation, Tunes

og Enges vedborlige Drift, ifolge Forordn, af 15. April

1776, og de senere derhen horende allern. Anstalter

og Anordninger, den manglende Qvilde-Besætnings An-

skaffelse, ifolge Vores Resolution af Martii 1779, de til

Godset henhbrende Rettigheders og Herligheders Haand-

hævelse og Drift, kommer i Betragtning. Og som han

selv nyder al Frugten af bemeldte Gods, saa have Vi

den allern. Tillid til ham, at han vil bære deslo storre

Omsorg for dets Istandsættelse og behorige Vedlige-
• . . * ^^^^

holdelse og mueligste Forbedring, saavel til hans eget

Gavn, Hovedgaardens og Godsets Gonservation, som og

især paa det, at hans Exempel, endog heri, kan tjene

til Opmuntring for de andre Forpagtere i Amtet. —
23) Endelig, som Vi allern. have betroet dig dette Em-

bede, ikke til den Ende, at du derved skar tage dig

Leilighed til at soge din egen Fordeel, sætte dig i

Kjobmandskab eller anden Handel, hvorved Vore Un-

dersaatter i dette dig allern. anbetroede Amt udi een

eller anden Maade kunde undertrykkes, Vores Lov og

Forordninger tilsidesættes, og ellers adskillige skade-

lige Fblger foraarsages: saa ville Vi allern. herved have

befalet, at du dig derfra ganske enlholder, og dig i

dette dig anbetroede Embede saaledes skikker og for-

holder, som det med din Bestalling og den derpaa

qflagte Eed overeensstemmende kan være, og du agter

at forsvare. Givet paa Vort Stot Fredensborg den 19.

Junii 1783.
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Kongelig Resolution ang. Modtagelse af Penge *?83.

i Handelen og den kongelige Kasse til Forrent-

ning. Fredensborg 19. Juni 1783 1
. — iAnledning

af Landfoged Skuli Magnussons Andragende om de Besvær-

ligheder som fulgte af, at Indbyggerne ikke kunde sætte deres

Sparepenge paa Rente, saa at Nogle endog sogte at skjule

dem, {{
af Frygt for at svare Tiende og Skatter" deraf. Det

samme var Tilfældet med offentlige Stiftelsers Midler, hvorfor

de ogsaa uskal være i en meget slet Forfatning". Han fore-

slaaer derfor, at det maatte blive tilladt, at faae uRede-Penge

udsatte paa Rente i noget saadant Fond her i Staden, hvor

de kunde være forsikkrede om Capital og Rente". Kammeret

erkj ender, at dette ikke alene for Private,
t
,men især for alle

offentlige Stiftelser", 4<
saasom Domkirkerne, Bispestolene, Hos-

pitalerne, Tugthuset og Justitskassen", vilde være af ^betyde-

lig Nytte og Fordeel"; hidtil vare nemlig deres Beholdninger

gjemte fra Mand til Mand, hvoraf fulgte, at, naar Hovedre-

parationer eller andre betydelige Udgifter forefaldt, maatte

Kongens Kasse betale Tilskud, hvilket nu ved dette Forslag i

Fremtiden vilde kunne undgaaes. Transactionen kunde fore-

gaae saaledes, at Pengene leveredes i Handelen i Island og ud-

betaltes i Khavn ved Handelens Comptoir, hvorved Handelen

endog vandt den Bekvemmelighed, at den kunde bruge de

indbetalte Penge i Island, og behovede ikke at risquere at fore

Penge over Soen i en saa stor Mængde. Kammeret havde

derfor corresponderet med Ober-Bank-Directionen, om saa-

danne Penge mod gangbare Renter kunde modtages i de kgl.

Kasser, da Vedkommende i Island ikke kunde blive tjent med

at udsætte Penge hos Private i Danmark formedelst Afstanden.

Directionen svarede, at den vilde modtage saadanne Penge,

naar hver Sum ikke var under 100 Rd., og mente at disse

Penge bekvemmest kunde modtages
<(
paa Holmens og Havne-

fjords Havne, hvor de kgl. Kasser findes, som oftest trænge

til Forskud af Handelen". For de indleverede Penge vilde

Handelen udstede formelige Obligationer til Vedkommende,

hvorimod Geheimeraad Stemann paa Finance-Collegii Vegne

havde vedtaget, at naar Summerne vare i det Mindste 500 Rd.,

og Pengene kom ind i Kongens Kasse, skulde Handels-Direc-

tionen modtage Contra-Obligationer afFinants-Collegiet. (Fore-

19. Juni.

l

) Reskr. 13. August 1783.
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1 783. still. 11. Juni). Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 64,

19. Juni. Nr. 64. — Resolutionen er publiceret ved en offentlig Bekjendt-

' - gj oreise fra Thodal, dateret Bessested Kongsgaard den 23.

August 1783 og trykt i Althingsbogen for det samme Aar,

S. 57—58.

I Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder tillade Vi allern. : 1) at de Capilaler eller rede

Penge, som en eller anden blandt indbyggerne i Island

kunne have at udsætte paa Rente, maa, naar saaclant

forlanges, og Capitalen ei er under 100 Rd., modlages

i den islandske Handels-Kasse ved Holmens og Havne-

fjords Havne, imod Inlerims-Beviser fra vedkommende

Handelsbetjente, og at disse Summer derefter, naar de

tilsammen udgjore idet mindste 500 Rd., maa modta-

ges i Vores Kasse imod gangbar Rente 4 pCt., fra Ind-

leveringens Dato, hvorefter Directionen for den grbn-

landske, islandske, finmarkske og færoeske Handel, for

de i Handelens Kasse saaledes leverede Summer, haver

at give formelig Obligation til Vedkommende, imod

igjen fra Vort Finance-Collegio at forsynes med Contra-

Obligation; dog at Handelen, paa det at Pengene ikke

skulle staae for længe frugleslbse for Eieren, men kunne

bringe Rente, bliver pligtig strax at afgive samme i

Vores Kasse, saasnart den erholder Efterretning om, al

saa stor Summa, som der kan modlages, er indlbben.

Og 2) at Vort danske Cancellie fra Vort Rentekammer

maa tilskrives om, at foranledige Vores allern. Auctpri-

sation til, at ogsaa de offentlige. Stiftelsers Midler der i

Landet, som staae under samme, kunne modtages og

sjbres frugtbringende paa samme Maade. Fredensborg

Slot den 19. Junii 1783 1
.

') Denne Resolution er communiceret Stiftamtm. Thodal og

Amtmand Thorarensen til offentlig Bekjendtgjorelse i Am-
terne, samt ligeledes Handels-Directionen

,
Cancelliet, Fi-

nants-Collegium og Landfogden, ved Rentek. Skriv. 28.

Juni 1783. (M. Copieb. Litr. U, Nr. 284-289).

\
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Kongelig Resolution ang. Fisketienden paa 1788.

Vestmannfierne. Fredensborg 19. Juni 1783'.— 19- Juni

I Anledning af Andragende fra Præsterne paa Vestmannoerne,

Gudmund Hognason og Pall Magnusson, som, paa Grund af

at den ved Resol. 21. April 1777 bestemte 6 Aars Frist var

udloben, sogte om at faae en bestemt aarlig Lbn, der foresloges

til 90 Rd. Cour. aarlig for hver, mod at de afstode deres An-

deel i Tienden. Deres Andragende anbefaledes af Biskoppen

og Stiftamtmanden, idet den fbrste bemærkede, at den Aaret

for paa Vestmannoerne afgangne Præst Hr. Bendix Jonsens hele

efterladte Formue havde kun været 30 Rd., men hans Gjeld

derimod 5 å 600 Rd., 4t
uagtet han i levende Live var bekjendt

for en forstandig Mand og god Husholder". Rentekammeret

Iraraader dog nu at bestemme dette for bestandig, og

tilraader forst en treaarig Termin. (Forest. 11. Juni). Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 64, Nr. 65.

1 Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder tillade Vi allern., at Præsterne paa Vestmannoe,

som ved Vores Resolution af 21. April 1777 have i de

sidst forlbbne 6 Aar været forundt den Va Deel af Fi-

sketienden sammesteds, som tilforn blev oppebaaren

for Vores Regning, maa endvidere udi 3 Aar, fra 21.

April d. A. at regne, forundes bemeldte Andeel af Fi-

sketienden paa Vestmannoe, imod al den islandske

Handel, ligesom ved bemeldte Vores Resolution for de

nu forlbbne 6 Aar var fastsat, imidlertid aarlig af Vores

Kasse godtgjbres 45 Rd., samt at det, efter saadan

Tidsforlob, maa være Kammeret tilladt at fremkomme

med nærmere allerund. Forestilling ang. denne Tiendes

Anvendelse, med mere, efter de da modende Om-

stændigheder. Fredensborg Slot den 19. Junii 1 783-.

») kgl. Resol. 26. April 1786.

-) Denne Resol. er communiceret Handels - Directionen, samt

Stiftamtmanden og Biskoppen over Skalholt Stift, ved

Rentek. Skrivelser 28. Juni 1783. (Isl. Copieb. Litr. U,

• Nr. 282-283).
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*783. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Tho-

sWuniT dal, ang midlertidig Forening af Amtmands Og

Laugmands-Embedet. Khavn 21. Juni 1783. —
Canc. Brevb. for 1783, Nr. 987, S. 545—546.

P. M. Ved Promemoria af 42. Maji sidsll. har det

kgl. Rentekammer hertil meldet, at ligesom H. kg!. Maj.

ved allern. Resol. af 42. forhen har behaget at entle-

dige Amtmand Stephansen i Island fra hans Tjeneste

- som Amtmand i Nord- og Oster-Amtet sammesteds, og

igjen at conferere samme til Laugmanden over det

nordre og vestre Laugdbmme, Stephen Thorarensen,

dog uden anden Gage end Afgiften af Mbdrevalle Klo-

stergods, samt det, som Amtmanden hidtil har nydt

af Handelen, indtil han ved Amtmand Stephensens Af-

gang kan tiltræde den fulde Amtmands-Gage: saa har *

og Allerbbistsamme endvidere allern. befalet, at Kam-

meret ved Correspondence med Cancelliet maatte af-

gjbre, at bemeldte Thorarensen tillige kunde beholde

Laugmands-Embedet over det nordre og vestre Laug-

domme, indtil han i Tiden kunde tiltræde den fulde

Amtmands-Gage. Thi skulde man tjenstligst have Hr.

Stiftbefalingsm. tilmeldet, at bemeldte Amtmand Thora-

rensen kan, saaledes som meldt, beholde for
ne Laug-

mands-Tjeneste, indtil han ved Amtmand Stephensens

Afgang kan tiltræde den fulde Amtmands-Gage, hvilket

De ville behage ham at tilkjend^give. Det kgl. Danske

Cancellie den 21. Junii 1783 1
.

26. Juni. CabinetS - Ordre til Rentekammeret, ang. Be-

siddelsestagelse af en ny opkommen Oe ved Is-

land. Fredensborg 26. Juni 1783-. — Originalen,

') s. D. Communication til Rentek. (Brevb. Nr. 960, S. 530),

ved hvis Skrivelse 1. Novbr. 1783 det meddeles Amtmand

Stephan Thorarensen. (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 360).

3
) kgl. Resol. 9. Februar 1784.
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skreven og parapheret af O. H. Guldberg, er indheftet i i 783.

Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 64, Nr. 69, der inde- 26. Juni.

holder kgl. Resol. 3. Juli 1783, hvorved denne Cabinets-Ordre -

corroboreres. Ved Rentekammer- Skrivelse til Stiftamtmand

Thodal 28. Juni s. A. (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 277) med-

deles ham Indholdet af denne Ordre, og en Indberetning om
dens Udforelse forventes ; i Skrivelse til Handels -Directionen

s. D. (Copieb. sst. Nr. 278) anmodes denne om, at beordre

Kjbbmanden i Havnefjord til at gaae Stiftamtmanden til Haande

ved Udfbreisen, samt at lade den afgaaende Postjagt medtage

den Steen, som skulde lægges paa Oen. Denne Steen, som

ventedes færdig om nogle Dage, beskrives der som 3 Alen

hbi, og bred: forneden */a Alen og i Spidsen Vs Alen, og tyk

efter Proportion. — Ved Skrivelse til Handels -Directionen 5.

Juli 1783 (Isl. Copieb. sst. Nr. 293) bifaldes dennes Bemærk-

ning, at det maaskee kunde blive farligt at benytte et af de

Skibe som Handelen haver i Khavn, formedelst sammes Stor-

relse, uda man ei kan vide hvorvidt Udskjær omkring og ved

Oen, eller Bundens stbrre eller mindre Affald kunde tillade at

komme den nær med saa store Skibe", og at det vilde være

sikkrere at benytte dertil de ved Havnefjords Havn værende

mindre Fartbier, der ansaaes for store nok til at fore Stenen

derhen. - Ved Rentek. Skriv. 1. Novbr. 1783 (Isl. Copieb.

sst. Nr. 362) til Finance - Collegium anvises Steenhuggerens

Regning for den ommeldte Steen, til Belbb 17 Rd. 4 Mk.

Da en Oe ved Jordskjælv og en volcanisk Ild er

uventet bleven til i Havnen (re«. Havel?) nogle Mile ud

fra den sydlige Kyst af Island, og det kunde være at

frygte, naar liden, som endnu raser, slukkes, at Frem-

mede kunde paa Oen sætte sig fast, til ubodelig Hinder

og Skade for de islandske Fiskerier: saa haver Vores

Kammer at tillægge Stiftamtmanden i Island den ud-

trykkelige Ordre, at saasnart det er mueligt at kunne

nærme sig til dette nye Land, skal han ved el af Han-

delens Skibe lade det hditideligen tage i Besiddelse,

og ikke alene lade plante der det danske Flag, men og

opsætte Steen der, hvorpaa Vort Chifre med Aarstallet

staaer, og som herfra maatte opsendes. Ogsaa maa

han lade over denne Indtagelse til Besiddelse forfatte

en ordentlig Aet, i tvende ligelydende Originaler, hvoraf
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1783. den ene bliver i Landet, og den anden sendes herned.

rr^T^" Oen kalder han og Nyoe. Alt dette maa cjores, omend-
26. Juni. J

'
J 7

skjondt det fjerne kan hænde, at, som den er bleven

til, den og kan forgaae. Vores Kammer, som dette^

betroes, maa angaaende det Skib, der kunde komme
til al bruges, her afgjore alt med Directionen for Han-

delen. Fredensborg den 26. Junii 1783.
9

• \-

27. Juni. Commissorium til Stiftbefalingsmand Thodal

o. fl.
1 ang. Regnskabsforboldene ved Skalholt

Bispestols Oeconomie. Christiansborg 27. Juni

1783. — Norske Tegn. XLII, 245*—248.

Christian den Syvende &c. V. S. B, T. Da ], Os

elskelige Stiftbefalingsmand Lauritz Thodal, samt Amt-

mand Ole Stephansen, tillige med Laugmændene Bjbrn

Markussen og Stephan Thorarensen, ere under 2. Junii

1781 fra Vores Danske Cancellie blevne tilskrevne at

forfatte en Liquidations - Forretning imellem Biskoppen

over Skalhoit Stift, Os elskelig Dr. Theol. Hr. Finnur

Johnsen og Bispestolen, for den Tid han har forestaaet

samme som Oeconomus, og I, ifolge heraf, have ind-

sendt den af eder forfattede Liquidations Forretning af

7. Seplbr. a. p., men det ikke befindes, at de derudi

gjorte Afregninger enten ere saaledes afbeviste og op-

lyste ved Acterne, eller ved eders derpaa faldne Er-

agtning udviklede og satte ud fra hverandre, at de ef-

ter disse Datis kan befordres til en sikker og paa begge

Sider fyldestgjorende Endelighed, i det denne Eragtning

selv endog udtrykkelig bemangler Adskilligt af Stiftel-

sens Indtægt for Biskoppens Adminislrationstid , som

udeladt af hans fremlagde Regnskab, samt Adskilligt,

) de udnævnte Commissarier , fem i Tallet, vare folgende

Embedsmænd: Stiftbefalingsmand Thodal, Amtmand Ole

Stephensen, Laugmand Bjorn Markusson, Amtmand Ste-

phan Thorarensen og. Landfoged Skule Magnusen.
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ja det meste af Udgiften, som ubeviist, og udsætter alt- 1783.

saa for en stor Deel hans Fordringer som tvivlsomme, 27. Juni.

hvortil endnu kommer, at der mangler den behovende

nbiagtige Beregning over Stiftelsens Beholdninger, eller,

Capital i Penge, Inventarium, Qvilder med videre, saa-

vel paa den Tid, da Biskoppen tiltraadte Oeconomien,

som igjennem ethvert af de Aar han har haft samme,

og endelig paa den Tid han fratraadde den, hvilke

Mangler gjbre det, umuligt at kunne faae udbragt nogen

rigtig Balance i denne Regningssag, og allsaa med det

samme at kunne faae disse Biskoppens og Bispestolens

indbyrdes Fordringer afgjorte med den Grad af Tilfor-

ladelighed, som Ret og Billighed paa begge Sider ud-

kræver, hvilket dog er uomgjængelig fornodent, naar

det med den anden til Bispestolens Regulering for

Fremtiden allern. anordnede Commission tilsigtede Oie-

mærke skal opnaaes: saa er hermed Vores allern. Villie

og Befaling, at I, tillige med dig, Landfoged Skule

Magnussen, • som og har været med at forfatte den saa-

kaldte Vedbes-Act af 17. April 1760. hvilken er lagt til

Grund ved den indsendte Forretning: paa ny foretage

eder denne Sag til Behandling med den Nbiagtighed,

som udfordres til at faae en fuldstændig Liquidations-

Forretning imellem Biskoppen og Bispestolen, og haver 9

1 ved denne Forretning at betjene eder saavel af for-

bemeldte Vedbes-Act, som hvad andre Acter der maatte

være passerede, baade i den Tid da Bispestolen blev

udsvaret fra forrige Biskops Stervbo, og da dens Oeco-

nomie siden blev af Landsthings- Skriver Sivertsen af-

leveret til Biskop Johnsen, samt de Acter, som derefter

maatte være passerede i denne Henseende, f. Ex. Bi-

skoppens Udtægls- eller Afleverings - Aet til nuværende

Oeconomus, af 12. Junii 1777, samt den paafblgende

Forretning derover af 28. August 1778, hvilke begge

herved fblge, saavel som hvad flere Acter herom maatte

haves, og endelig den indsendte og herved lilbagefbl-

gende Forretning, af hvilke Acter, og andre dertil hb-
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1783. rende Oplysninger, I lillige haver saa nbiagtig som
'27. Juni. mueligt at opgjore og beregne, hvad Stiftelsen havde

paa deri Tid Biskop Johnsen modtog dens Administra-

,
tion, saavel i rede Penge, være sig Capital eller Aabod

paa Inventarium. Q vilder, Domkirkens og Bispestolens

ovrige Bygninger, hvert beregnet og henfbrt til sit Slags,

ligesom og Inventarii eget Belob og Qvildernes Antal,

samt hvorvidt Biskoppen virkelig har modtaget dette

eller ikke. hvornæst Biskop Johnsen haver at forelægge

eder et fuldstændigt Oeconomie-Regnskab for hans Ad-

ministrations-Tid, som saaledes bliver at indrette, at

derudi: 1) lægges til Grund og beregnes som Capital

eller Beholdning Alt, hvad Biskoppen haver véd sin

Tiltrædelse til Oeconomien modtaget, af de forhen an-

fbrre Poster, og det hver for sig, samt siden: 2) for

hvert Aar af hans paafulgte Administration gjores nbi-

agtig Rede under Stiftelsens Indlægt, ei alene for de

egentlig saakaldte Jordebogs- Afgifter, men og for alle

dens ovrige Emolumenter, efter den allern. confirmerede

Separations-Aet, og forst og fremsl dens modtagne Ca-

pital, samt aarlig tilkomne Bygnings - Penge, Oplags

Penge og andet derhen horende, med sammes Reve-

niier, ligesom under Udgiften maa anfbres Alt, hvad de

ved Separations - Acten approberede aarlige Udgifter

bevislig have medtaget, ligeledes hvert Slags for sig,

hvorefter det nbiagtig maa beregnes, hvormeget af hvert

Slags Biskoppen ved sin Fratrædelse haver igjen ud-

svaret, og afleveret til nuværende Oeconomus, og der-

efter haver I ved oplyselig Beregning, og derpaa grun-

det bestemt Eragtning, at opgive til nærmere endelig

\ Resolution, hvorvidt Biskop Johnsen kan faae Noget at

fordre hos Bispestolen, eller den hos ham, i Hensigt

til ovenmeldte Poster, enhver for sig. Derefter 1 eder al-

lerund, kunde vide at rette, og til Vores Danske Can-

cellie at indsende den saaledes af eder forfattende

Forretning, lillige med de herved fblgende Documenter
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igjen tilbage. Befalendes &c. Christiansborg den 27. 1783.

Junii 1783. [ad mandatum]. ""^T't^'4t%m J Ulli*

Kongelig Resolution ang. Indkjob af Instru- 10. ml
menter til Landphysikatet i Island. Fredensborg

10. Juli 1783. - I Forestilling 3. Juli beretter Rente-

kammeret, at ved Resol. 18. Marts 1760 vare 150 Rd. bestemte

til at kjobe Instrumenter for, som skulde blive Inventarium ved

Landphysikatet; det var nu blevet oplyst, at ved Apothekets

Separation fra Physikatet 1772 vare til Apothekeren leverede

chemiske Instrumenter for 138 Rd. 13 Va Sk., saa at den nu-

værende Landphysikus kun havde modtaget 11 Rd. 82 '/v Sk.

samt nogle Boger, som Inventarium ved Embedet. Det an-

saaes imidlertid nodvendigt, at supplere denne Sum, og kjtfbe

nogle Instrumenter til Inventarium for Landphysikatet, og ifolge

en fra Landphysikus indsendt Fortegnelse over saadanne, som

han ansaae nodvendige, havde Collegium Medicum anslaaet

deres Værdie til omtrent 50 Rd., og foreslaaet dem anskaffede

hos Instrumentmagerne i Kjobenhavn. Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 64, Nr. 73.

Det til nogle nodvendige af Landphysikus Svend-

sen i Island ansbgte chirurgiske Instrumenters Indkjob

behovende Tillæg, omtrent iO Rd., tillade Vi allern. at

maa, imod at disse Instrumenter forblive ved Tjenesten

som Inventarium, af Vores Zahlkasse for detForste ud-

redes, hvorefter der nærmere bliver at correspondere

med den af Os anordnede extraordinaire Commission,

af hvilken Vores Kasse samme igjen skal erstattes

Zahlkassen. Fredensborg Slot den 10. Julii 1783 1
.

Rentekammer-Circulaire (il samtlige Syssel- 12. juii.

mænd og Land fogden, ang. Betaling for Syssel-

l

) Resolutionens Indhold er communiceret Stiftamtmand Tho-

dal ved Rentek. Skriv. 15. Juli 1783 (Isl. Copieb. Litr. U,

Nr. 307), i det han beordres til at lade de 11 Rd. 82 V*

Sk. indbetale til Landfogden og sende dem til Kjobenhavn
$

hvorefter Instrumenterne forventedes at ville blive opsendte

næste Aar.
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^83. mændenes Forretninger for Handelen. Khavn 12.

12. Juli. Juli 1783. - Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 303.

Ligesom vi, efter derom forte Correspondence med
den kongelige Handels -Direction. haver erfaret, at det

aldrig har været Handelens Mening at de Mænd, som

bruges ved Handelens Vare-Besigteiser og Beholdningers

Optagelse, skulle gjore Sligt uden Betaling, saa ville

Hr. Sysselmanden derimod paasee, at deslige Forret-

ninger ikke unødvendig udtrækkes, men at de, naar

de eré begyndte, uafbrudt fortsættes den hele Dag,

indtil de ere bragt-e til Ende. I Henseende til Hr. Sys-

selmandens egne Forretninger ved Handelen, da kan

for Beholdningers Optagelse, Restance -Examinationer,

Thingsvidner, Auctioner og Licitationer, ingen videre

Betaling finde Sted, end den ham af Handelen tillagte

Douceur, men for extraordinaire Forretninger, som

kunne mode, agter Handelen, naar samme indfalde, ef-

ter erholdende Oplysning om Sagens Natur, ei at nægte

en billig Betaling. Rentekammeret den 12. Julii 1783.

12. Juli. Cancellie-Skrivelse ti] Rektor og Professorer

ved Kjøbenhavns Universitet, ang. Elevers An-

tagelse hos Landphysikns i Island. Khavn 12.

Juli 1783. - Gane. Breyb. for 1783, Nr. 1085, S. 612;

Fogtm. VI. 2, 592..

P. M. .Fra det kongelige Rentekammer er Cancel-

liet bleven tilmeldet, at H. kgl. Maj*, i Anledning af en

fra Stiftamtmand Thodal i Island indkommen Forestil-

ling, at den nuværende Landphysikus Jon Svendsen

maatte være tilladt, ligesom hans Formand, at antage

Lærlinger i Chirurgien, for at disse kunne være i Be-

redskab, naar nogen af Fjerdings-Chirurgis skulde. falde

fra: har under 12. Junii sidsti.
1 allern. resolveret, at

l

) skal rigtigen hedde: «12. Maji sidsti." ; Feilen staaer al-

lerede i Rentekammerets Commimications-Skrivelse af 16.

Juni; Fogtm. har Resolutionens Datum urigtigt: 4(
12.

Julii''.

4v

J
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Landphysikus Svendsen maa antage tvende duelige

Personer til Underviisning i Anatomien og Chirurgien,

dog alene studerende Personer fra en af Skolerne, saa-

vel formedelst den hos dem forventende stbrre Indsigt

og Nytte af den medicinske Underviisning, som og paa

det at disse kunde være qualificerede til at hoste den

tilsigtede Frugt af den Benaadning, hvormed Studiosis

Ghirurgiæ er, efter Reskriptet af 8. April 1768, tilsagt

lige Beneficia her ved Universitetet med andre Studen-

tere, saa at de kunde udvide deres Indsigter og Kund-

skab, efter at være i Island bragte til don der muelige

Modenhed. Thi har man Dhrr. Rektor og Professores

ved Kjobenhavns Universitet saadant herved til fornoden

Efterretning tjenstligt skullet communicere. Det kgl.

Danske Gancellie den 12. Julii 1783.

Rentekammer-Circulaire til nogle Sysselmænd 1

i Island, ang. nogle Personers Oplærelse i Spin-

ding Og Vævning. Kliavn 15. Juli 1783-. —
Isl. Copieb. Litr. U, Nr; 315.

For at see iværksat H. kgl. Maj' allern. Hensigt

til Uldarbeidets Forbedring, og især en bedre Spindens

og Vævens Udbredelse i Island, haver Directionen for

Handelen ved Skrivelse af 28. Junii sidsti. iblandt An-

det givet os tilkjende, at være tilsinds for det forste at

antage af (N. N.) Syssel lærvillige unge Mennesker, 2

af Qvindekjonnet og 1 af Mandkjonnet, som maatte fin-

des at have Lyst og være bekvemme til at oplæres ved

Reykevigs Fabrik, saavel udi Garnspindingen som Væv-

ningen, paa de Vilkaar, at naar de der havde haft fri

Underviisning i 3 til 4 Aar, og i den Tid nydt fri Un-

derholdning og Husly, samt nbdvendige Gangklæder til

') Dette Circulaire er afgaaet til Sysselmændene i Eyjafjords,

Hunavatns, Myra, Arnes og Rangarvalla Sysseler.

*) Rentek. Skriv. 23. Juli 1785, jevnf. Rentek. Skriv. 28.

Mai s. A.
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1783. daglig Brug, og fandtes da at have opnaaet den for-

15. Juli. nbdne Færdighed, hver i sit Haandværk, skulde de igjen

gaae tilbage og nedsætte dem i de Sysseler, hvorfra

de vare komne, for der endvidere at udbrede Garn-

spindingen og Vævningen paa danske Vævstole, til

hvilken Ende "de da ei alene blive forsynede med no-

get Værktbi, nemlig hver Mandsperson med en Vævstol,

og hver Qvindesperson med 1 a 2 gode Spinderokke, /

men kunne endog gjore sig Haab om at nyde en saa-

dan Pengehjelp, som vedkommende Amtmand maatte j

finde uomgjængelig fornoden, til at de kunde saaledes

sættes i Arbeide, at det, de havde lært, kunde komme
baade dem selv og Andre til Nytte, i hvilken sidste

Henseende det endog kan ventes taget i nærmere Be-

tragtning, at saavel Enhver af disse ved Fabriken op-

lærte, som hine, der igjen oplæres af dem, endnu des-

uden kan tilvendes en passelig Præmie for hver af de

første Personer, som de, efter selv at have lært, oplære

igjen til fornoden Færdighed i forbemeldte Haandterin-

ger. Ved Læretiden paa Fabriken bliver ellers at agte,

at omendskjbndt den i Almindelighed fastsættes til 3-4

Aar, saa hindrer saadant dog ingenlunde, at jo dem,

som i en kortere Tid kunne ved særdeles Lærvillighed

og Flid bringe det saavidt, at de kunne kjendes dygtige

til at arbeide paa egen Haand, og siden oplære Andre,

da strax kan tillades at gaae hjem igjen. for der at

ud8ve hvad de selv have lært. Som nu denne Foran-

staltning sigtér til Landets Velfærd, som den os er

grundet paa H. kgl. Maj" allerhbiesle Villie og Befaling,

saa har Hr. Sysselm. at anvende al mulig Nidkjærhed

og Flid paa, at faae for Hans Syssel udsbgte hertil de

Personer af begge Kjbn, som Han, saavel i Hensigt til

god og sbmmelig Opførsel, som i Hensigt lil Nemme,

Lærvillighed og Lyst, maatte finde bedst skikkede her-

til, 02; det saa betimelig, at de kunde være i Beredskab

til hvad Tid i indkommende Aar de til den ommeldte

Oplærelse ved Fabriken maatte vorde paafordrede, om
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hvilket* Altsammen Han ogsaa gjcSr Indberetning, saavel 4783.

til Kammeret som vedkommende Amtmand, hvilken og
"J^JulT"

er overdraget Opsyn hermed. Rentekammeret den 15.

Julii 1783 1
.

Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og is. August.

Biskopperne i Island, ang. Forrentning af offent-

lige Stiftelsers Midler. Fredensborg 13. August

1783. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts

Stift 1784. —Norske Tegn XLII, 269; Fogtm. VI. 2, 611-612.

I P. Pétivrss. Hist. Eccles. Island. S. 104 urigtigen henfbrt til

13. August 1782. ,

(

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Vi

igjennem Vores Rentekammer under 19. Juuii sidsti.

allern. have resolveret: at de Capitaler eller rede Penge

som en eller anden blandt Indbyggerne i Vort Land

Island kunde have at udsætte paa Rente, maa, naarsaa-

dant forlangés og Capitalen ei er under 100 Rd., mod-

tages i den islandske Handels Cassa imod lnterims Be-

viis fra vedkommende Handels - Betjente, og at disse

Summer derefter, naar de tilsammen udgjbr i det mindste

500 Rd., maa modtages i Vores Cassa, imod gangbar Rente

4 pro Cento fra Indleveringens Datum. hvorefter Direc-

tionen for Handelen har at give formelig Obligation for

de i Handelens Cassa saaledes leverede Summer, imod

igjen fra Vores Finants-Collegium at forsynes med Con-

tra-Obligation: — saa give Vi eder hermed tilkjende,,

at Vi til Sikkerhed og Fordeel for de offentlige Sliftel-

') Ved Rentekammerets Skrivelser s. D. ere Stiftamtmanden

og Amtmanden for Nord- og Oster-Amtet tilstillede Gjen-

parter af Circulairet, med Anmodning om: baade at yde

Sysselmændene Raad og Veiledning i dette Anliggende,

som og at meddele Kammeret deres Betænkning og Op-

lysninger (Isl. Copieb. Litr. "U, Nr. 312-313); ligeledes

meddeles Handels - Administrationen Afskrift af samme

Circulaire (Copieb. sst. Nr. 314).

MF. åt. 48
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1783. sers Midler i bemeldte Island allernaadigst have funden

l'sTAugustT
^or *°^'> at Ine^ berørte ofFenllige Stiftelsers Midlers

Indlevering i Handels-Cassen, og siden i Vores Cassa,

maa forholdes paa samme Maade som oven er meldet,

om det endog maatte være mindre Summer, naar de

ikkun, ved at sammenlægges, kunde udgjore 500 Rd.

Derefter I eder allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive, samt Os

ellers at indberette, at I denne Befaling have bekom-

met. Befalendes &c. Fredensborg den 13. Augusti

1783.

13. August. Reskript til Stiftbefalingsmand Thodal og

Biskoppen i Skalholt Finnur Jonsson, ang. Holt

Kirkes Inventarii - (Miders Salg. Fredensborg

13. AugUSt 1783. — Bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1784. Norske Tegn. XLII, 269b-270.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Sognepræsten for Holte Præstegjeld udi det eder anbe-

troede Stift, Provst Hf. Poul Sivertsen, for Os allerund.

haver andraget, at der til bemeldte Kald ere henlagde

37 Inventarii-Qvilder, men at Præstegaardens Jorder og

Udmarker ere i de 3 sidste Aar ved tvende nærliggende

Elve saaledes blevne oversvømmede af Vand, Steen og

Gruus, at der ikke kan haves Ho-Avling til en fjerde

Deel Kreature imod forhen, desaarsag han allerund.

haver begjært at maatte befries for !/s Deel af bemeldte

37 Qvilder, imod at han eller hans Arvinger betale til

Efterkommeren for hvert af dem 3 Rd. Croner, saa og

at han ligeledes maatte fritages for at svare 30 Lpd.

Smor, der følge dette Kald som Inventarium: saa give

Vi eder hermed lilkjende, at Vi, i Anledning af saadan

allerund. gjorte Ansøgning, samt eders derover indhen-

tede Erklæring, som tilligemed Ansøgningen er bleven

Os refereret, allern. have bevilget, at fornævnte Kald

maa fritages for de 12 Qvilder, imod at der for hver
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betales 4 Rd. Croner, hvilke Penge skal sættes saaledes

i Sikkerhed, at de ei formindskes,
. men at Qvilderne,

saavidl den tagne Skade paa Marken i Tiden kunde

forvindes, igjen anskaffes; hvorhos Vi og ville have be-

vilget, at Inventarii-Smbrret maa anvendes i Penge og

betales til Eftermanden efter gangbar Priis, imod at

Pengene conserveres Kaldet til Bedste for den folgende

Tid. Derefter I eder allerund. have at rette, og Ved-

kommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lendes &c. Fredensborg Slot den 13. August 1783.

1783.

13. August.

Forordning ang. Ophævelse af Sjette-Penge af 18
- SePtbr-

Capitaler som udfores til Sverrig. Fredensborg

18. Septbr. 1783. — Ikke publiceret i Island. Rentek.

Danske Exped. Prot. 34, Nr. 339, S. 284. Original-Aftryk hos

Hdpffner. Qvart-Forr. for 1783, S. J74-175 ; Schou VIII, 41 1-412.

Forordning, angaaende Ophævelse af Sjettepenge-

Afgiften af Arve-Capitaler og andre Midler, som udfores

fra Danmark og Norge og de derunder henhorende Lande

til Kongeriget Sverrige og de derunder liggende Lande.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V. At, lige-

som Vi med Hans Maj« Kongen af Sverrige, til Nytte

og Fordeel for begge Parters Undersaatter, reciproce

have aftalt og besluttet, at af Arve-Capitaler og andre

Midler, som ved Emigrations - og alle andre Til-

fælde udfores fra Vore Hertugdommer Slesvig og Hol-

steen til Kongeriget Sverrige, ikkun skal udi Afgift, for

saavidt samme hidtil haver tilkommet Vores egen Kasse,

hæves Tiende - Pengene: saa ere Vi og paa samme

Maade med hoistbemeldte Hans Maj 4

,
Kongen af Sver-

rige, reciproce kommen overeens om, at lade denne

Lndskrænkelse i Afgifterne gjælde for begge Parters

samtlige tilhorende Lande og Stater, og at saaledes for

Fremtiden alene Tiende-Penge skal erlægges at de Ca-

pitaler, som fra Vore Riger Danmark og Norge, samt

de derunder henhørende Lande og Besiddelser, til Konge-

48*
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4 783. rigetSverrige med tilliggende Lande og Besiddelser-udfores.

l^SeptbT ™ ^yde °^ befale V} hermed Vore Grever, Siiftbefalings-

mænd, Friherrer, Biskopper, Amtmænd, Landsdommere,

Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle Andre,

som denne Vores Forordning under Vort Rentekammers

Segl tilskikket vorder, at de den paa behørige Steder,

til alle Vedkommendes Efterretning, strax lade læse og

forkynde. Givet paa Vort Slot Fredensborg, den 18.

September 1783.

25.sePtbr. Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger i

Anledning af Jordbranden i Skapiafells Syssel.

Fredensborg 25. Septbl*. 1783 1
. — I Rentekamme-

rets Forestilling 17. Septbr. berettes, at af nogle til Handels-

Directionen indkomne Beretninger fra dens Betjente i Island,

især Kjøbmand Sunkenbergs af 24. Juli, havde man erholdt

Efterretning om en i Skaptår-Jøkull den sidstafvigte første

Pindsedag eller 8. Juni opkommen Jordild, der havde udbredet

sig saaledes, at Floden Skaptå var bleven tør, og dens forrige

Leie var nu en Steenhob. To Kirker og otte Gaarde vare

reent ødelagte
,
og fr,a femten Gaarde vare Beboerne flygtede.

Ilden væltede frem som en So, undertiden langsomt, under-

tiden med en meget stærk Fart, og opslugte Alt hvad den

traf paa; den Strækning, der allerede var oversvømmet, an-

sloges til 7 Mile i Breden og 15 i Længden ; de af Jorden

opstigende Svovl- og Salpeter-Dunster, samt Røg, Aske og Sand,

havde opfyldt Luften over det ganske Land og formørket

Solen; en Skipper havde endog 60 Mile borte fra Landet

faaet af Asken' paa Dækket af sit Skib. Græsset var. ved den

nedfaldende vulcaniske Støv blevet visnet og usundt. — Med

et Skib fra Vestmannoerne havde man modtaget den Efterret-

ning, at den 22. Juli var Halvdelen af Medalland, Præste-

gaarden og Kirken H61masel, det halve Sida, Præstegaarden

Prestbakki og Kalfafell Kirke, en stor Deel af Landbrot og

den hele østlige Deel af Skaptårtungur ødelagt; ligeledes at

Ålptaver Herred, Thykkebæ Kloster, Åsar Præstegaard, og Stræk-

ningen Fljotshverfi med Kirkebæ Kloster var i stor Fare. En

kgl. Resol. 26. Januar 1785.
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Mængde forbrændte graa Trævler af en Slags Asbest vare 1783.
regnede ned, og havde været særdeles giftige for Kreaturene, 25. Septbr.

hvoraf en stor Deel var dræbt. — Kammeret kunde ikke an-"—

det end ansee disse Beretninger for paalidelige, uagtet man
med de to Skibe, der vare ankomne fra Sbnderlandet, endnu

ikke havde erholdt Beretning fra Stiftamtmanden, og foreslaaer

derfor, at der ufortovet foies Foranstaltninger', hvoriblandt : at

Kammerherre og Committeret Levetzow, som for havde gjort

en Reise til Island, og nu havde tilbudt at ville tage dertil,

naar han fik en Naturkyndig til Ledsager, maatte blive sendt

til at undersoge Tilstanden paa Stedet, og at Studiosus Magnus

Stephensen, <{
som her ved Academiet for nærværende Tid

iblandt andre Videnskaber studerer med Held og Fremgang de

physiske under Professor Kratzenstein", maatte blive ham med-

givet som naturkyndig Ledsager. — Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 64, Nr. 87.

1 Betragtning af de herudi foredragne Omstændig-

heder ville Vi allern.

:

1) at et bekvemt Fartbi ved den islandske Handels

Foranstaltning skal, om mueligt endnu i denne Maaned,

eller saasnart det kan blive seilfærdigt, afskikkes til

Sbnderlandet i Island, for at overbringe fornoden For-

holdsordre til Stiftamtmand Thodal, i Anledning af den

udi Skaptefjelds Syssel fra Skaptaae-Jbkkel opkomne og

over en anseelig Strækning Land udbredte Jordild, saa-

vel til at undersoge Tilstanden sammesteds, som og

især, saavidt saadant ved local Oiesyn maatte findes

fornbdent, at foie al muelig Anstalt til, at de fra de af

Ilden oversvommede Steder flygtede Folk og Creature

kunde i Tide forflyttes til sikkrere Steder, og der skaffes

Plads, med mere, som efter de forefindende Omstæn-

digheder maatte eragtes fornbdent og tjenligt. — 2) at

Vores Kammerherre og Committeret udi Vort Rente-

kammer-Gollegio Hans Christopher Diderich Wictor Le-

vetzow med dette Fartbi foretager en Reise til bemeldte

af Jordilden beskadigede Steder i Skaftefjelds Syssel,

for, saavidt mueligt, at undersoge denne Tildragelse,

den oversvommede Stræknings Stbrrelse, hvorvidt samme
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1783. igjen kan ventes al blive bekvem til Dyrkning og Be-

25. Septbr. boelse , med mere; ligesom og, at paa denne Reise

medfølger Studiosus Magnus Stephensen, for herudi,

som Naturkyndig, at gaae tilhnande. og især at under-

soge og noiagtig beskrive den physiske Beskaffenhed

af denne Jordbrand, med sammes Phænomena og Virk-

ninger. Og ville Vi allern. udi Diætpenge tilstaae

Kammerherre Levetzow 3 Rd. og Studiosus Stephensen

2 Rd. daglig, samt fri Befordring med det afgaaende

Skib til og fra Island, imod at de selv bestride saavel

Kosten paa Reisen, som alle ovrige Reise Omkostninger,

da de ibvrigt, i Henseende til bemeldte Undersogelse,

fra Vort Rentekammer nærmere blive at instruere; og

— 3) at de til disse Foranstaltninger medgaaende Om-

kostninger og Diætpenge i sin Tid, naar sammes Belob

kan opgives, efter foregaaende Correspondence med
den af Os anordnede extraordinaire Commission, maa

udredes af en eller anden af Vore Kasser. Fredens-

borg Slot den 25. Septembr. 1783 1
.

') I Rentek. Skriv, til den islandske Handels Direction 9.

Septbr. (Isl. Copieb. Litr. U, Nr. 330) anmodes den om,

at sorge for, at et bekvemt Fartoi kunde erholdes til at

foretage en Tour til Island, henved en 14 Dage efter, da

man til den Tid forventede en kongelig Resolution derom ;

den 23. Septbr. (Copieb. sst. Nr. 332) ønskes, at Skibet

kommer directe til Havnefjord, og om mueligt paa Veien

anlbber den nyopkomne Oe, at det opholder sig i Island

saa længe Undersdgelsen varer, og derpaa strax, om mue-

ligt for Udgangen af Aaret, vender tilbage ; den 25. Septbr.

• (Copieb. sst. Nr. 333) befales Fragten sluttet, skjbndt

til hbi Priis, og det yttres, at hvis Skibet kom til Island

henved ultimo Oktobr., maatte det blive der i 4— 5 Uger,

men kom det senere skulde det forkorte Opholdet, og paa

* Tilbageveien anlbbe Færberne, for at fore Steenkul derfra.

— Resolutionen er communiceret Levetzow og Magnus

Stephensen ved Rentek. Skrivelser 29. Septbr. (Copieb.

sst. Nr. 334 og 335) , samt Finants - Colleg. ved Skriv.

30. Septbr. (Copieb. sst. Nr. 336). — Ved Skrivelse til
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Rentekammerets Instruction for Kammer- 1783.

herre og Commilteret i Rentekammeret Hans JifS^
v. Levetzow paa Undersogelses - Heise til Jord-

branden i Skaptafeils Syssel. Khavn i Septbr.

1783. — Uddrag trykt i M. Stephensens : „Kort Beskrivelse

Stiftamtmand Thodal 1. Oktobr. (Copieb. sst. Nr. 338)

meddeles ham udforlig Underretning om Resolutionens

Indhold, samt paalægges at indkomme med nøiagtige Be-

retninger og bestemte Forslag til de nødvendige Foran-

staltninger, som han og bemyndiges til at fbie saadanne,

der ikke taalte Ophold, paa forventende kongelig Appro-

bation. — Handels -Directionen paalægges ved en Skriv.

1. Oktobr. (Copieb. sst. Nr. 337) at give Ordre til den

nødvendige Understøttelse ved Udlevering af Fodemidler

efter Stiftamtmandens Requisition. — Af de Kammerherre

Levetzow og Magnus Stephensen medgivne Instructioner

findes Udtog i det af sidstnævnte forfattede Skrift:
tt
Kort

Beskrivelse over den nye Vulkans Ildsprudning i Vester-

Skaptefjelds Syssel paa Island i Aaret 1783". Khavn 1785.

8'° (Fortalen, S. vin — xiv). Ved Siden deraf befaledes

Levetzow i et Brev fra Rentekammeret 1. Oktbr. (Rentek.

Norske Exped. Prot. 14, Nr. 422, S. 250—251), <t
da man

har erfaret, at Stiftamtmand Thodals Helbred skal være

maadeligt", at afgive, ifald Thodal enten skulde være af-

gaaet ved Døden eller ikke see sig istand til at besørge

det Fornødne, et medgivet Brev (Rentek. Norske Exped.

Prot. 14, Nr. 421, 249—250) til Amtm. Stephensen, hvorved

denne constitueres til Stiftamtmand, og beordres til at ud-

fore hvad der ved Skrivelse af s. D. var Stiftamtmanden

paalagt. — Under 2. Oktbr. er udstedt Rentek. Pas for

Levetzow og Stephensen, hvori anmodes
<t
Alle, især de

kongelige Betjente, at bevise dem al Velvillighed, ikke

alene i at gaae dem tilhaande med fornoden Hjelp til

deres Reises og Forretningers Befordring, men endog i at

meddele den Oplysning og Underretning, de maatte for-

lange" (Rentek. Norske Exped. Prot. 14, Nr. 426, S. 255).

— Ifølge Stephensen afseilede Skibet fra Kjøbenhavn 11.

Oktbr. 1783, men maatte overvintre i Norge og kom først

til Havnefjord 16. April 1784.
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1 783. over den nye Vulkans Ildsprudning i Vester-Skaptefjelds-Syssel—— - paa Island i Aaret 1783". Khavn 1785. 8°. Fortale S. vni-x.
Septbr.

Septbr. Rentekammerets Instruction for Studiosus

Magnus Stephensen paa Undersogelses-Reise til

Jordbranden i Skaptafells Syssel. Khavn i Septbr.

1 783. — Uddrag trykt i M. Stephensens : „Kort Beskrivelse

over den nye Vulkans Ildsprudning i Vester-Skaptefjelds-Syssel

paa Island i Aaret 1783". Khavn 1785. 8°. Fortale S. xi-xiv.

15. Oktbr. Reskript til Amtmand Heiberg i Finmarken,

ang. Straffen for Tyverie. Fredensborg 15. Ok-

tobl*. 1783. - Optaget i Sammenhæng med Reskr. 2. Mai

1776. Hbiesteret har iovrigt ved Dom af 4. Mai 1854 an-

taget, at dette Reskript ikke kunde komme til Anvendelse paa

Island. Norske Tegn. XLII, 291.

' Christian den Syvende &c. V. N. T. Da Vi ved

Reskr. af 2. Maji 1776 allern. have fastsal, at alle smaae

Tyverier, som forefalde i Finmarken, eller inden Græud-

serne af Wardbehus-Amt, og ere under 5 Rds. Værdie,

ikke forste Gang skal komme lil ordentlig Tyvsdom, men

afsones med at den Skyldige erstatter lgjelden og staaer

1 eller 2 Timer i Halsjernet, og om det Sljaalne er

under I Rds. Værdie, da at straffes med 15 til 20 Slag

afTovreeb, med videre, hvorimod de, som anden Gang

begaaer ringe Tyverie, dommes efter Lov og Forord-

ninger; men Os af din til Vores Danske Cancellie under

24. Junii sidsti. afladte Skrivelse er bleven refereret,

at Landet, som har Mangel paa Folk og for en stor

Deel maa hjelpe sig med didhen dbmte Forbrydere,

vil, formedelst saadan Straf for anden Gang begaaet

ringe Tyverie, ofte miste en ellers nyttig og duelig Ind-

bygger, hvis Hustru og Born bliver Almisselemmer, til

Byrde for Almuen: — saa give Vi dig hermed tilkjende,

at Vi, efter dit derhos gjorte Forslag, allern. have fun-

den for godt hermed indtil videre at anordne, at naar
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Nogen, som forhen er afstraffet for smaat Tyverie, be-

findes paa ny at have stjaalen under 5 Rds. Værdie,

omgaaes med ham efter Lov og Forordninger, som den,

der fbrste Gang har begaaet ringe Tyverie; men stjæler

han tredie Gang under fornævnte Sum, da straffes han

efter lovlig Omgang, som den der anden Gang har be-

gaaet ringe Tyverie. Derefter du dig allerund. haver

at rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at til-

kjendegive, samt Os ellers at indberette, at du denne

Vores Befaling haver bekommet. Befalendes &c. Fre-

densborg den 45. Oktobr, 1783,

Kongelig Resolution ang. Collect til de ved 23. oktbr

Jordbranden i Skaptafells Syssel nodlidende Ind-

byggere. Fredensborg 23. Oktobr. 1783. —
I Forestilling 15. Oktbr. giver Rentekammeret en kort Frem-

stilling af Jordildens Fremgang i Skaptafells Syssel, efter en

fra Provsten Jon Steingrimsson og to Repstyrere, samt en af

de> nærliggende kongelige Jorders Opsiddere indkommen Be-

retning 5 det fremgik deraf, at Odelæggelsen i en hbi Grad

havde truffet Bbigden Medalland, og at, foruden Holmasel,

ogsaa Gaarden og Kirken Skål, m. m., vare blevne odelagte,

saa at 60 Familier vare berbvede deres Bopæle. Mange Skove

i de oversvbmmede Egne vare ligeledes odelagte. Hbavlen

havde overalt i Landet været meget' ringe, og desuden taget

Skade ved Nattefrost. Udstrømmen, som flod ned ad Skapt-

aaens Leie, som den udtørrede, havde paa engang brændt i

en Distance af 5 Mile, og dannet ligesom en Ildso' , hvori

brændende Klipper flbd, saa store som Huse eller Hvalfiske.

Paa andre Steder havde en usædvanlig Snee, Hagl og Skyl-

regn, som udbrod af Ild- og Rbgstbtten, anrettet megen 6de-

læggelse, saasom paa Markerne og Engene ved Buland og

Hvam, hvor den hele Jordskorpe ralledes sammen, og væltede,

tillige med Vand og Grus, fra de hbiere Steder ned paa det

flade Land. Man befrygtede ligeledes et voldsomt Frembrud

af Skaptå, som var bleven opdæmmet ved Lavaen, og paa

Ostsiden af Kaldadal, i Nærheden af Borgarfjord, troede man

fremdeles at have bemærket to Rbgstbtter, saa at man be-

frygtede Ildsudbrad der og paa flere Steder. De opstigende
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1783. Salpeter- og Svovel-Dunster , samt Rog, Aske og Sand, have

23. Oktbr. ri alene dækket Jorden, og berovet Creaturerne deres Fode,

men g pfyiQt Luften over det ganske Land, saaledes at

Solen sjelden sees, og, naar det skeer, viser sig rod som Blod.

Af Creaturerne havde man maattet nedslagte de faae, som

vare blevne i Live, da de for storste Delen vare enten op-

brændte, da de rasende havde kastet sig i Ilden, eller vare

creperede af det forgiftede Græs. Indvaanerne, som, hvis det

samme Ildens Raserie vedvarede, inden kort Tid vilde blive

afskaarne fra de vestligere Egne
,

befrygtedes at ville blive

udsatte for den yderste Mangel paa Fode til Livets Ophold,

da de i nogen Tid havde ernæret sig alene ved Mosarter og

ved Kjodet af det dbde og slagtede Qvæg, og anholdt om en

hurtig Hjelp. — Kammeret havde ftfiet Foranstaltning til, at

de Nodlidende kunde erholde Fodevarer fra Handelen paa

Scmderlandet , efter Stiftamtmandens Requisition, og indstiller

denne Foranstaltning til Approbation. Ligeledes forestilles,

at Agent Pontoppidan, Medlem af Handels-Directionen, havde

anholdt om, at en Collect i begge Rigerne maatte befales

aabnet, og tilbudt at forestaae sammes Indsamling, ligesom

og at Etatsraad Hansen, Medlem af samme Direction, havde

dertil frembudt en Gave af 50 Rd. — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 64, Nr. 90.

Vi have ladet Os denne Kammerets Beretning, om

den videre Fremgang af den i Skaflaae-Jbkkel i Skafte-

Ijelds Syssel udi Islaud opkomne og over en anseelig

omkringliggende Strækning Land udbredte Jordild, ud-

•
' fbrligen foredrage, og finder det, efter disse særdeles

Omstændigheder. Vores allern. Bifald:

i) at Kammeret ved den islandske Handel haver

foiet Anstalt til, at fra Handelen paa Sondre -Landet i

Island bliver, paa, Stiftamtmandens nærmere Requisition,

til foranfbrte ved Jordild skadelidte, og for alle Levnets-

midler blottede, trængende Undersaatter, frit udleveret

de fornbdne Fbdevare af danske eller indenlandske,

som der maatte haves i Forraad; og — 2) at disse

Vares Værdie i sin Tid, naar sammes Belbb kan op-

gives, efler foregaaende Gorrespondence med den af

Os anordnede extraordinaire Gommission, maa udredes
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af en eller anden af Vore Kasser. Fremdeles bevilge 1783.

Vi og allern., at en Collect af frivillige Gaver til Under-^J"~^j^

sletning for de Indbyggere i Island, som formedelst

den udi bemeldte Skaftaae-Jokkel opkomne Jordild alle-

rede ere blevne berovede, eller herefter maatte berøves

deres "Bopæle og Eiendomme, samt Nærings- og Levnets-

midler, maa i begge Vore Riger paa sædvanlig Maade
• •

indsamles af vedkommende Øvrighedspersoner, og. der-

efter erlægges til Vores Agent Pontoppidan, som efter

Tilbud aflægger Rigtighed for Belobet af hvad saaledes

maatte indkomme, til Vort Rentekammer, der siden la-

der Uddelingen i Island besbrge. Fredensborg Slot

den 23. Oktobr. 4 783 *

Cabinets-Ordre til Rentekammeret, ang. Ind- oktbr.

samling af en Collect til de Jordbrandlidte i

Island. Fredensborg 25. Okt.br. 1783. - Origi-

nalen, skreven og parapheret af Guldberg er indheftet i Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 64, Nr. 90.

For at see de ulykkelige Islænder til Foraaret hjulpne,

ville Vi, at Vores Rentekammer skriver til Cancelliet, at

en Collect to Sondager efter hinanden maa udsættes

for Kirkedbrrene i Kjbbenhavn; men Vi ville og, at

Gonferentsraad Erichsen opsætter den Fortælling, som

bor Sondagen forud oplæses af Prædikestolene om den

der rasende Ild, og som Kammeret tillige sender til

Gancelliet. Fredensborg den 25. Oktbr. 1783.

') Rentek. Skriv, til den kongelige extraordinaire Commission

i Anledning af denne og den foregaaende kgl. Resolution

(25. Septbr. 1783) angiver Fragten for det til Island sendte

' Skib til 4500 Rd. og 50 Rd. Douceur til Skipperen. —
Magnus Stephensen havde kun faaet en Jordbor med og

i det Hele Instrumenter til 26 Rd. 2 Mk. 8 Sk. (BL Co-

pieb. Litr. U, Nr. 378). >
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H83. Kongelig Resolution ang. Collect i Kjoben-

828^ havn for de Jordbrandlidte i Island. Christians-

borg 10. Novembr. 1783. — Efter at have resumeret

Indholdet af kongel. Resol. 23. Oktbr. s. A. og Cabinetsbe-

faling 25. s. M. foreslaaer Kammeret med Hensyn til folke-

tens Indsamling i Kjobenhavn, at Rodemesterne paa sædvanlig

Maade ombære Collectboger i Husene for end Gaverne ind-

samles ved Kirkedorene, i hvilke Collectboger Enhver kunde

tegne sit Navn og sin Gave, og derpaa at Collecten samledes

2 Sondage efter hinanden, hvorved Kammeret ventede en „ri-

gere Indsamling end ellers." Forend der corresponderes med

Cancelliet i Anledn. af Resol. 23. Oktbr. og Cabinets Befal. 25. s.

M. udbeder Kammeret sig ogsaa Resolution : uom ikke Collecten i

Khavn og paa Landet i Danm. og Norge ifblge Resol. 23. Okt.

tillige bor foranstaltes enten til samme Tid, naar Indsamlingen

her i Staden begynder, eller og maaskee efter at denne forst

her er fuldendt" (Forest. 1. Novbr.). Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 64, Nr. 96.

Indbemeldte Vores Cabinetsbefaling af 25. i f. M.

stadfæstes hermed, og er det Vores allem. Villie, at

naar den udi denne Vores Befaling ommeldte Fortæl-

ling af Vores Conferentsraad og Deputeret Erichsen,

om den i Island udbrudte Jordild, er af Prædikestolene

her i Staden oplæst. Collectboger da ved Rodemesterne

i Staden Kjobenhavn maa ombæres i Husene, hvorefter

Indsamlingen ved Kirkedorene tvende Sondage efter

hinanden bliver at foranstalte. Og naar derefter er

seet, hvormegel paa denne Maade er indsamlet, da,

om Belobet ikke skulde være tilstrækkeligt til Under-

støtning for de Indbyggere i Island, som formedelst Jord-

ilden allerede ere blevne berbvede eller herefter maatte

beroves deres Bopæle og Eiendomme, med videre,

forvente Vi Vort Rentekammers nærmere Forestilling,

hvorvidt det maatte blive fornbdent ogsaa at indsamle

Collect i Kjobstæderne og paa Landet i begge Vore

Higer. Christiansborg Slot den \0. Novembr. 1783 1
.

') Rentek. Skriv. 22. Novbr. til Cancelliet og til Agent Pon-

toppidan i Anledning af denne Resolution (Isl. Copieb.

Litr. U, Nr. 394-395).
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho- nss.

dal, ang. Vestmannoernes Forhold til Hospitalerne. 15. Novbr.

Khavn 15. Novbr. 1783. - Islandske Copieb. Litr. u,

Da Indbyggerne paa Vestmannbe engang, saaledes

som Hr. Stiftamtm. i Skrivelse af 20. Augusli sidstafvigte

haver meldet, nemlig ved at sbge om Befrielse fra at

afgive de udi Forordningen af 1746 bestemte Contin-

genter af aislags Fangst, samt den ellers fastsatte Med-

gift med hver Syg, imod at de selv vilde sorge for deres

Syges Forpflegning, og dertil beholde det paa Vest-

mannbe faldende og ellers til Hospitalet paa Sonder-

landet Ydende, have unddraget sig fra al Connexion

med bemeldte Hospital, og ere i Kraft deraf ved Reskr

af 20. Febr. 1750 bleven fra ul Contribution til samme

[befriet]
,

ligesom de desuden ikke formodes at ville

blive villige til at conlribuere for hver Syg af deres,

som indtages i Hospitalet, den for samme fastsatte

Medgift, saa kunne de Syge fra Vestmannbe nu for-

haanden ikke nyde nogen Adgang dertil, saa meget

mindre, som de Syge paa Fastelandet, der ere beret-

tiget dertil, ikke alle kunne nyde Plads sammesteds. *
>

Derimod vilde det blive fornbdent, at Hr. Stiftamtm.

tillige med Biskoppen tilholder Vedkommende paa Vest-

mannbe, og ellers fbier al mulig Anstalt til: [at man]

der paa Oeu selv, det bedste som mueligt, sbrger for
i

saavel de Syge, hvilke der haves, som især det spe-

dalske Menneskes Ophold og Pleie, som Sysselmanden

efter Hr. Stiftamtm. Skrivelse haver anmeldet. Rente-

kammeret den 15. Novembr. 1783.

Plakat ang. Execution i Kammerrets-Sager. 26. Novbr,

Christiansborg Slot den 26. Novembr. 1783*. —
Denne Plakat, hvis fuldstændige Titel er : „Plakat, anlangende

1

Plak. 19. August 1785.
'
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783. at ingen Execution efter de Domme, som ifblge forordningen

af 17. Febr. 1774/ afsiges, maa skee, fbr end den udi samme
Novbr.

til Hoiesterets-Stævnings Forkyndelse bestemte Tid er udlbben,"

— er ikke publiceret i Island. Siell. Reg. 75, 1115—1116.

Original-Aftryk hos Hbpffner. Qvart-Forr. for 1783, S. 179-180
j

Schou VIII, 424.

Decbr. Bevilling paa Indsamling i Kjobenhavn af en

Collect til de Vnlkanlidte i Island. Christiansborg

10. Decembr. 1783 1
. — Siell; Reg 75, 1136.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., al da Vi,

for at see de ulykkelige Islændere, som, ved nogen

stærke Stod af Jordskjælv og heftige Ilds- Udbrydelser

af de Fjeldstrækninger i Vester-Skaptefells Syssel, have

mistet det de eiede, til Foraaret hjulpne, af sær kongl.

Naade allerri. have funden for godt, at der i Vores kgl.

Residenlz-Slad skal ombæres Collecl-Boger udi Husene,

og tvende Sondage efter hinanden udsættes Bækkener

for Kirkedorene: saa ville Vi allern. have bevilget

og anordnet, saa og hermed bevilge og anordne, at

der til disse ulykkelige Islænderes Hjelp skal i bemeldte

Kjobenhavn ombæres Collectbbger i Husene, hvorudi

Enhver, som dermed besbgendes vorder, ville tegne

hvad de i saa Maade af et christeligt Hjerte og Med-

lidenhed have skjænket og givet; til hvilken Ende de

ombærende Gollectbbger til desto mere Sikkerhed skal,

for end de ombæres, igjennemtrækkes og nummereres,

og af Os elskelig Ober-Præsident, Borgemestere og Raad

i bemeldte Kjobenhavn forsegles. Forbydende &c.

Christiansborg den 10. Decembr. 1783 2
.

*) Bevilling 15. Juli 1785.

*) Under s. D. ere to kongelige Reskripter emanerede: det

ene til Sjællands Biskop, Dr. Balle, at foranstalte Mat der

i bemeldte Khavn tvende Sondage efter hinanden for alle

Kirkedbre, efter at derom er skeet Tillysning, og hosfbl-

gende Fortælling om den udbrudte Jordild af Prædike-
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Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Thora- 1 783.

rensen, ang. Jordebogens Opbevaring ved Amtet.

Khavn 13. Decembr. 1783. - Isii Copieb. Litr. u,

Nr. 413.

Efter Hr. Amtm' Begjæring i Skrivelse af 27. Sep-

tembr. sidsti. tillades Dem herved at foranstalte, til Af-

betjening og Inventarium ved det Dem allern. anbe-

troede Amt, en Afskrift af de kongel. Jordeboger, som

haves ved Landfoged-Embedet i Island over det kongl.

og publique eller beneficerede Jordegods i Deres Amt,

paa hvad Maade saadant kan falde mindst kostbart og

dog tjenligst til det tilsigtede Brug, da De, naar Arbei-

det er færdigt, ville indsende Hegning over det dertil

medgaaende Belob til forventende Godtgjbrelse, hvor-

13. Decbr.

stolene næste Sbndag forhen er bleven oplæst, Bækkener

blive udsatte for Alle og Enhver, som Noget derudi til

disse ulykkelige Menneskers Hjelp af christen Kjærlighed

give og meddele ville," hvor efter det indsamlede BelOb

skulde afleveres til Agent Carl Pontoppidan, administre-

rende Directeur ved den islandske Handel, og Beretning

om Belbbets Størrelse indsendes til Cancelliet (Siell. Tegn.

LXXXXI, 580 med urigtigt Datum „16. Decbr." i Canc.

Registrant); — det andet Reskript til Ober- Præsident,

Borgemester og Raad i Kjobenhavn, hvorved Bevillingen

tilstilles dem in originali, og det paalægges dem at besørge

Collectbogeme
<c
igjennemdragne, numererede og af Eder

forseglede samt derefter ved Rodemesterne overalt i Hu-

sene ombaarne, naar Præsterne, som derom af Biskoppen

blive beordrede, Sondagen Ibr end Collecten skal ombæres

have opmuntret hver sin Menighed til christelig Medliden-

hed og Gavmildhed" (Siell. Tegn. LXXXXI, 580b-581). Efter

Designation over de i Finantserne deponerede Collectpenge

til Island fra 31. Januar 1784 til 28. Januar 1786, var det

samlede BeJbb af den ifblge ovenanførte Bevilling 10.

Decbr. 1783 indsamlede Collect, som da mentes at være

afsluttet, 9701 Rd. 25'A Sk., hvoraf 3782 Rd. 32 Sk. vare

bestemte til Udbetaling. Isl. Copieb. Litr. V, Nr. 733-7a5,

jevnf. Pontoppid. Magazin for almeennyttige Bidrag m. m.

Khavn 1793. 8. II, 324—327 og 349.
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fore vi ogsaa have tilskrevet Landfoged Skule Magnusen.

Den af Dem ommeldte Designation over de Dem af Hr.

Amtmand Stephensen leverede Amts -Papirer er hertil

indsendt, men da deriblandt manglede de anbefalede

Protocoller over kongl. Forordninger, Resolutioner og

Kammerbreve, med de fornbdne Registere, onske vi

meget at ogsaa disse maatte blive foranstaltede, alt

til Embedets saa meget rigtigere Bestyrelse for Frem-

tiden. Rentekammeret den 43. Decembr. 1783 1
.

Decbr. Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Nedsættelse af en Commission om Bispestolenes

Anliggender i Island. Khavn 19. Decbr. 1783*.

— Canc. Brevb. for 1783, Nr. 1945, S. 1172.

P. M. Udi Aaret 4 780 3 er en Gommission i Island

bleven nedsat, bestaaende af Stiftamtmanden med flere

geisllige og verdslige Embedsmænd, for at forfatte en

riglig Beregning og Evaluation over begge de islandske

Bispestolers samtlige Indtægter, og derefter at beregne

og anslaae, hvormeget deraf burde og kunde efter Om-

stændighederne udsættes til Biskoppernes Ldn og andre

Bekvemmeligheder, saa og til Skolernes, deres Læreres

og andre dertil horende Personers Underholdning og

Limninger, samt til Kirkernes og Bispestolenes Vedlige-

holdelse og ovrige Oeconomies Drift og Bestyrelse, m.

v. — Fra denne anordnede Gommission ere vel ind-

komne adskillige Aeter, men da det, som derudi er

foreslaaet for Skalholts Bispestol, befindes at være heel

ufuldkomment i adskillige Henseender, og for Ilolum

Bispestol er ikke det allermindste besluttet eller afgjort:

') Rentek. Skriv, til Landfogden om samme Gjenstand, Co

pieb. sst. Nr. 414.

*) Commissorium 31. Decembr. 1783.

3
) Reskr. 23. Juni 1780.
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saa har den kongelige Skole- Gommission for Island 1

,

hvilken samtlige Acter have været communicerede, holdt

for bedst, at en Gommission om denne Sag, med Alt

hvad dermed staaer i Gonnexion, her blev anordnet,

fornemmelig da den Hovedpost, hvorpaa det fornemste

i hele Sagen beroer, nemlig hvorledes de islandske

Bispestolers Jordebogs- Species og andre Emolumenter

rettest kunne anslaaes til Penge, staaer i Samfund med
samme Slags Evaluation paa H. Maj 1" forbeholdne God-

ser i Island, saa at denne Post ikke vel med Sikkerhed

kan afgjores uden det kgl. Rentekammers Deeltagelse.

Denne Gommission maatle derfore bestaae af nosde

Lemmer af Rentekammeret, Skole -Gommissionen og

Gancelliet, m. fl., og man skulde altsaa tjenstligst an-

mode velbemeldte Kammer at udnævne nogle af dets

Lemmer, som ved allerund. Forestilling kunde foreslaaes

at indtræde i denne Gommission
;
og maatte det derhos

behage Kammeret at medgive dem, som derfra saaledes

bleve udnævnte, hvad Documenter Kammeret maatte

have, som kunde tjene til at behandle den Deel af Sa-

gen, der er fælles for Kammeret og Gancelliet, Det

kgl. Danske Gancellie den 19. Decembr. 4783*.
* - „

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Thodal, » Decbr

ang. Bopæls-Godtgj oreise for Chirurgen i Vester-

landets nordre Chirurgikat. Khavn 30. Decembr.

') den almindelige Skole-Commission blev nedsat ved Gom-
missorium 5. Decbr. 1774 ; ved Reskr. 20. Mai 1778 blev

Conferentsraad Erichsen beordret til at indtræde i Com-
missionen.

a
) I Anledning heraf foreslaaer Rentekammeret i Skrivelse til

Cancelliet 20. Decbr. 1783 (hl, Copieb. Lit*. U, Nr. 462)

til Medlemmer af den nedsættende Commission: Confe-

rentsraad Erichsen
;
der tillige var Medlem af Skole-Com-

missionen, og de Committerede i Kammeret, Justitsraademe

Engelbreth og D. Hansen.

//'. //. 49
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4783. 1783. — At det tilstaaes Chirurgus Jon Einarsson, indtil

^^jfafa han kan erholde den ham allern. tilsagde frie Bolig, at er-

holde udbetalt af Jordebogs -Kassen 8 Rd. 11 Sk. aarlig fra

den Tid han, efter Stiftamtmandens Anmeldelse til Landfog-

den, har tiltraadt sin Station. Rentek. Isl. Copieb. Litr. U,

Nr. 434 [til Landfogden s. D. Skrivelse af samme Indhold,

Copieb. sst. Nr. 435],

so. Decbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Tho-

dal, ang. Hvalsnes Kirkes Regnskaber og Ind-

tægter/ Khavn 30. Decbr. 1783. — Rentek. Isl.

Copieb. Litr. U, Nr. 452. — Uddrag.

[I Anledning af indsendt Regnskab for Hvalsnes Kirke

for Aaret 1783, som Kammeret approberer] : — Det af Hr.

Stiftamtm. i Aaret 1781 forfattede Regulativ om Vær-

mænds- Tolden og dens Inddrivelse finder i Alt Kam-

merets Bifald, og paalvivles ikke, at Vedkommende

tilholdes i behovende Tilfælde at holde sig efter samme,

ligesom det Ovrige, Kirkens Indkomster vedkommende,

vil nu rette sig efter det imidlertid igjennem Cancelliet

indkomne Reskript af 17. Julii 1782. hvilket sidste især

vi ikke have villet undlade at melde, i Anledning af

Hr. Stiflamtm.' foregaaende Skrivelse af 15. August 1783.

Rentekammeret den 30. Decbr. 1783.

si. Decbr. Commissorium for Geheimeraad Luxdorph

o. (1. \ ang. Bispestolenes Anliggender i Island.

Christiansborg 31. Decbr. 1783*. — SielL Tegn.

LXXXXI, 596-598.

Christian den Syvende &c. V. S. G. T. Da Vi

l

) De til denne Commission udnævnte syv Medlemmer vare

følgende: Geheimeraad Bolle Willum Liixdorph, Confe-

rentsraad John Erichsen, Etatsraad Christen Schow, Ju-

stitsraad og Committeret Sdren Engelbrecht, Justitsraatl

David Hansen, Provst Thorarensen og Landfoged Skule

Magnusen.

«) Reskr. 29. April 1785.

I
'
, m- —

—
.
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under 23. Junii 4780 allern. have befalet Os elskelig 4783.

Stiftbefalingsmand Laurilz Thodal med flere udi en Com- 81. Decbr.

mission at sammentræde, for at forfatte en riglig Be-^
-"^"""^

regning og Evaluation over begge Bispestolene paa

Vort Land Island, deres samtlige Indtægter, efter de

da gjeldende Priser, og i Forhold til den Hoved-Summa,

som udbragtes for enhver af Bispestolene, at beregne

hvor meget deraf burde og kunde efter Omstændig-

hederne udsættes til Biskoppens Lbn og andre Bekvem-

meligheder, saa og til Skolens, dens Læreres og andre

dertil horende Personers Underholdning, samt til Kir-

kens og Bispestolens Vedligeholdelse og ovrige Oeco-

nomies Drift, med videre, hvorhos de tillige ere be-

falede strax og for alle Ting at .tage i nbieste Over-

veielse, samt meddele deres Betænkning, hvilkel der

kunde eragtes tjenligst for det Almindelige, saavel i

Hensigt til Bispestolenes og Skolernes Conservation,

som Biskoppernes Subsistence, enten at den omtrent

siden 4740 indforte Separation i Oeconomien skal for

Fremtiden vedblive, eller at Bispestolenes Administra-

tion og Skolernes Oeconomie, ligesom tilforn, overlades

Biskopperne, alt paa den i foranforte Vores Befaling

omskrevne Maade; — men Os nu allerund. er bleven

forestillet, at de ifolge deraf indsendte Aeler ei ere saa

fuldstændige, at det Fornbdne om disse Stiftelsers Ind-

retning for Fremtiden derefter kan fastsættes, da det,

som er foreslaaet for Skalholt Bispestol, skal være heell

ufuldkomment i adskillige Henseender, og der for Holum
Bispestol ikke er besluttet eller afgjort det allermindste,

saa at det alt endnu nærmere maa overlægges og sam-

les i sin rette Orden, hvilket ikke uden altfor stor Op-

hold og en næsten uovervindelig Besværlighed kan skee

paa bemeldte Island, hvortil kommer, at just den Ho- <

vedpost, hvorpaa det fornemste beroer, nemlig hvor-

ledes de islandske Bispestoles Jordebogs-Species og

andre Emolumenter rettest kan anslaaes i Penge, staaer

i' Samfund med samme Slags Evaluation paa Vores for-
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jl 783. beholdne Godser, saa at denne ikke kan afgjores med
31. Decbr. den buskende Sikkerhed uden Vores Rentekammers

j

Deellagelse: — saa er, efter den angaaende Skolerne

paa bemeldte Island allern. anordnede Commissions
j

Forslag, hermed Vores allern. Villie og Befaling, at J

rette eders Leilighed efter som Commissarier at sam-

mentræde, for ei alene i Almindelighed at foretage eder

Alt, hvad foranforte Vores Befaling af 23. Junii 1780 J

tilholder den islandske Commission, som og hvad i An- !

ledning deraf findes at være forhandlet ved dens For- I

retning af 29. Junii 1781, til hvilken Ende eder herhos

tilsendes en rigtig Gjenpart af bemeldte Vores Befaling,

. saavel som foreskrevne Forretning med dertil horende
j

Documenier in Originali, men endog i Særdeleshed at

overlægge og bestemme:

1)
1 Hvorledes allesjags Jordebogs-Species og andre

Emolumenta, Bispestolene tilhørende, skal beregnes til
j

Penge, og altsaa til Indtægt, samt hvilke Anstalter der

ere fornbdne til disses riglige Ydelse. — 2) hvorvidt i

den saakaldte Separation paa Bispestolene paa Island

fremdeles skal have Sted eller ikke, og i forsle Til

fælde, hvorledes Stiftelsens saakaldte Oeconomus skal I

være at ansee, hvilke og hvad Slags Agrements af Bo-

pæl, Inventarium, Lbn o. s. v. ham skal tillægges, hvad

der overhoved skal hore til hans Forretninger, være

sig i Hensigt til Bygninger, Inventarium, Godsets For-

valtning, Penge -Sager eller Andet, og hvorvidt han i
,

den Hensigt skal staae under Biskoppen, hvad Rede og

Regnskab han aarligen skal aflægge til Stiftelsens Inspe-

cteurer
?
samt hvorledes det han saaledes har haft under

Hænder skal af ham ansvares, naar han enten fratræder

i levende Live, eller ved Dbden afgaaer, med videre.

— 3) hvilke de aarlige Udgifter ere, der, efter Indret

ningen,' blive al ansee som visse og faststaaende for

disse Stiftelser. — 4) hvad Skolelærerne samt Præsterne

') Canc. Skriv. 29. Januar 1785.
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"% i*.

ved Domkirkerne efter nærværende Tiders Omstændig- 1783.

lieder kan blive at lillægge, samt hvorledes deres Un- 31. Decbr.

derholdning til storst Bekvemmelighed for Stiftelserne

og dem selv at behandle. — 5) hvorledes saavel Spis-

ningen for de latinske Skoler og Skoletiden, som Skolens

hele ovrige Oeconomie, med hvad derhen horer, bedst

kan være at indrette. — 6) hvorledes Biskopperne blive

at forsorge, og i den Henseende hvad Lon og Agrements

dem kan tillægges, hvorledes der bekvemmest kan blive

at forholde med deres Bopæle eller Avisgaarde, Men-

salgodses Forvaltning, Naadsens-Aar for deres Arvinger

og Pension for deres Enker, med videre dem angaaende.

— 7) hvorledes der skal forholdes med Bispestolenes

Bygninger, og fomeinmeYig med Domkirkernes Regn-

skaber og Vedligeholdelse, samt især: — 8) paa Holum

med Bogtrykkeriets Vedligeholdelse og Drift til almin-

delig Nytte, med eet Ord, Alt hvad der enten horer

til eller slaaer i Sammenhæng med disse Stiftelsers

Forfatning i alle Dele. — Og ville Vi, ved
v Gommissio-

nens endelige Slutning, tilstaae dig, Landfoged Skule

Magnussen, en passende Belonning for din Befordring

til og fra samme, samt derved havende Umage, ligesom

og den, som af eder antages til at fore Prolocollen og

udfærdige eders Resultater, kan til samme Tid vente

Betaling i Forhold med hans Arbeide. — Derefter 1 eder

allerund. have at rette. Befalendes &c. Christiansborg

Slot den 31. Decembr. 1783.



1

i i

REGISTER.

Acadeinle, see Universitet.

Afdrags ret, see Tractater.

Afgiftsvæsenet, see Jordegods-Administration, Landbovæ-

senet, Regnskabsvæsenet, Skatter og Afgifter.

Agerdyrkning-, see Landbovæsenet.

Almanak«

1771). II. Decbr. Reskr. ang. Terminen for Paaske-
festens Afholdelse.

Althinget, jevnf. Embeder, Embedsmænd, Retterne.

1774. 15. Decbr. Reskr. ang. Aftens- Varsel i Delin-

quenlsager.

1777. 30. April. Reskr. ang. Laugrettesrnændenes og
Overrets-Assessorernes Antal og
Lon.

1783. 2. April Reskr. ang. Lonnen for Notarius i

Overretten.

Amtmænd, see Embeder, Embedsmænd.

Ansøgninger, see Suppliquer.

Apotlick, see Medicinalvæsenel.

Archiver, see Boger, Bogtrykkene m. v.

Arv og Skifte.

I 7*0. 7. Febr. Kgl. Resol. ang. Fremgangsmaaden
med Bevaringen af Fraværendes
Arv.

5. Juli. Kgl. Resol. ang. fraværende Arvingers

Arvelodder.
— 22. Juli. Canc. Skriv. ang. fraværende Arvin-

gers Arvelodder.

1783. 0. April. Plak. ang. Skifte- Akters og andre
Rets - Documenters Beskrivelse,
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1783. 18. Septbr. For. ang. Ophævelse af Sjette-Penge

af Capitaler, som udfores til

Sverrig.

Astronomiske Indretninger, see Observationer.

Bevillinger.

1773. 22. April. Bevilling ang. Gollects Indsamling til

Bessaslad Kirkes Bygning.

1777. 12. April. Canc. Skriv. ang. Vielsebreve saml
Oversættelse af Acter og Testa-

.
menter, m. v.

1782. 3. Oktbr. Bevilling for den islandske o. s. v.

Handel paa visse Friheder og
Rettigheder for. dens Haand-
værkere. *

1783. 2. April. Bevilling for den kongelige Handel,

at ansætte visse Haandværks-
Svende som Mestere uden Me-

'
. ster-Prove.

— 10. Decbr. Bevilling paa Indsamling i Khavn
af en Collect til de Vulkanlidte

i Island.

Lånestolene, jevnf. Skolevæsenet.

1777. 28. Juni. Canc. Skriv, til Biskoppen i Skal-

holt, ang. Bispestolens Inventarii-

Qvilder.

1778. 4. Mai. Plak. ang Forstrands -Retligheden i

Island.

1779. 14. Mai. Reskr. ang. Rektors og Gonrektors

Loji ved Skalholls Skole.

1780. 23. Juni. Gommissorium ang. en Revision af

Separations- Akterne for Bispe-

stolene i Island.

178 1. 2. Juni. Gane. Skriv. ang. Liquidations- Be-

regning mellem Biskoppen og

Oeconomien paa Skalholt.

1783. 27. Juni. Commissorium ang. Regnskabsfor-

holdene ved Skalholt Bispestols

Oeconomie.
—

, 19. Decbr. Gane. Skriv. ang. Nedsættelse af en

Commission om Bispestolenes

Anliggender i Island.

31. Decbr. Commissorium ang.> Bispestolenes

Anliggender i Island.
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Broer (Broen paa Jokulså), see Veivæsenet.

Biføer, Bogtrykkerie 9 Ribliotliek in. v.

1773. 24. Decbr. Gane. Skriv. ang. Adgang til de is-

landske Archiver.

1774. 10. April. Canc. Skriv. ang. Bogtrykkeriernes

indbyrdes Forhold.
— 23. Juni. Kgl. Resol. ang. Udgivelse af Eggert

Olafssons Lachanologia.

1777. 30. Mai. Toldk. Skriv. ang. toldfri Udforsel

af Trykpapir til Island.

1778. 21. Marts. Canc. Skriv. ang. Hrappso Bogtryk-

kenes Afgift til Skalholts Dom-
kirke. '

— 4. Mai. Kgl Resol. ang. Udgivelsen af Olavii

Reiseberetninger m. v.

1779. 8. Marts. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen af det

oeconomiske Skrift Atli.

— 17. Juni. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen af Olavii

Reise i Island.

1780. 27. Juli. Kgl. Resol. ang. Uddeling af Olavii

Regnebog.

1781. 10. Januar. Anordning ang. Levering af Boger,
Tegninger m. v. til det konge-
lige Bibliothek.

1782. 15. Mai. Plak. ang. Indlevering af Haand-
skrifter og gamle danske Boger
til det store kongel. Bibliothek.

1783. 3. Januar Plak. ang. Bogtrykker-La^rlinge.

— 5. Febr. Plak. ang. Levering af trykte Skrifter

til det kongel. Bibliothek.

— 2. April. Rentek. Skriv. ang. Udgivelse af Sam-
ling af Forordninger for Island.

— 2. April. Rentek. Circ. ang. Uddeling af Olavii

Reise som Inventarium til Kir-

kerne.

— 2. April. Rentek. Circ. ang. Uddeling af et

oeconomisk Skrift (Grasnytjar) i

Island.
• »

*

ftapeller, see Kirker.

.

Coiiect«

1773. 22. April. Bevilling ang. Collects Indsamling

til Bessastad Kirkes Bygning.

23. April. Reskr. ang. Collect til Bessastad Kir-

kes Opbyggelse.
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1782. 18. Decbr. Reskr. ang. Collect af Skalh. Stifts

Kirker til Helgafell Præstegaards
Opbyggelse.

1783. 23. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Collect til de ved
Jordbranden i Skaptafells Syssel

nbdlidende Indbyggere.
— 25. Oktbr. Cabinets- Ordre ang. Indsamling al

en Collect til de Jordbrandlidte

i Island.

— 10. Novbr. Kgl. Resol. ang. Collect i Khavn
for de Jordbrandlidte i Island.

— 10. Decbr. Bevilling paa Indsamling i Khavn
af en Collect til de Vulkanlidte

i Island.

Collegierne

1773. 14. Januar. Reskr. ang. Rentekammerets Orga-
nisation.

— 21. Januar. Forordn, anl. at Rentekammeret skal

igjen sættes paa dets forrige

Fod, m. v.

— 6. Mai. '. Reskr. ang. Henlæggelse af de is-

landske m. fl. Sager til Told-

kammeret.
— 1. Juni. Kgl. Resol. ang. Oprettelsen af et

eget Comptoir for de islandske,

færoeske og gronlandske Sager.

— 20. Oktbr. For. ang. Forretningernes Fordeling

mellem Collegierne.

1781. 28. April. Reskr.ang.de islandske Sagers Hen-

læggelse under Rentekammeret.
— 1. Mai. Plak. ang. de islandske Sagers Hen-

læggelse under Rentekammeret.
23. Mai. Kgl. Resol. ang. Indretningen af

Comptoiret for de islandske Sa-

ger under Rentekammeret.

Commisiioner*

1780. 10. Juni. Canc. Skriv. ang. Nedsættelse af en
Commission om Tugthusets An-

liggender.

— . 23. Juni. Commissorium ang. en Revision af

Separations - Acterne for Bispe-

stolene i Island.
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1783. 27. Juni. Commissorium ang. Regnskabsfor-

holdene ved Skalholt Bispestols Oeco-

nomie.

1783. 19. Decbr. Canc. Skriv. ang. Nedsættelse af en

Commission om Bispestolenes

Anliggender i Island.

— 31. Decbr. Commissorium ang. Bispestolenes

Anliggender i Jsland.

Compagnie, see Handel og Skibsfart.

Conflrmation, see Geist li gheden.

Criminalvæsenet,
jevnf. Løsagtighed, Politievæsenet, Retterne, Tugthuset.

1774. 15. Decbr. Reskr. ang. Aftens- Varsel i Delin-
1 quentsager. ,

1 775. 9. Marts, Reskr. ang. Livsfangers Hendom-
melse til Fæstningsarbeide i

Kjobenhavn.
— 8. April. Toldk. Skriv. ang. Brugsjorder for

Sysselmænd, samt om Delin-

quenl-Omkoslninger.

1770. 2. Mai. Reskr. ang. Tyverie, samt dets Hæm-
melse og Straf, i Finmarken.

178 L 28. April. Canc. Skriv. ang. Sysselmændenes
Pligt at anskaffe Bodler.

1783. 9, April. Reskr. ang Formildelse af Tyvsstraf
» for en Kro b li na.

— 9. April. Reskr. ang. Tyvsslrafs Formildelse

til Vand og Brod.

— 15. Oktbr. Reskr. ang Straffen for Tyverie (i

Finmarken). r

lBaab, see Geistligheden.

Delinquenter, see Criminalvctsenet.

Embeder, Embedsmænd m. v.,

jevnf. Geistligheden, Handel, Instructioner, Suppliquer.

1773. 17. April. Renlek. Skriv. ang. Fremgangsmaa-
den ved Anvisninger paa Gage.

1774. 7. Marts. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 19. Maris)

ang. islandske Embedsmænds
Fritagelse for Skalter.

1775. April. Toldk. Skriv. ang. Brugsjorder for
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24. Mai.

177b. 15. Januar.
— 15. Febr.

— 30. Mai.

Sysselmænd, samt om Delin-

quent-Omkostninger.
Toldk. Skriv. ang. Bestemmelser om

^- Embedsmænds Angivelser til

Procento-Skat, m. m.
—

. 30. August, Fundalion for den almindelige Enke-
Kasse.

Indfødsretten.

Plak. ang. Legitimation med Hensyn
til lndfodsretten.

For. om den islandske Taxt og Han-
del (§ 11).

5. Septbr. Kgl. Resol. ang. Landfoged -Boligen

og Capellet paa Vido.

Specification over Handelens aarlige

Gralificationer til Embedsmæn-
dene og de Fattige i Island.

1777. 18. Januar. Toldk. Circ. ang. aarlige lndberet-
' ninger om Tilstanden i Landet,

m. v.

Kgl. Resol. ang. Forings- Douceurer
for nogle Embedsmænd (S. 410,

Anm. 2).

Toldk. Skriv. ang. Handelens aarlige

Gralificationer til Embedsmæn-
dene og de Fattige i Island.

Toldk. Skriv. ang. de offentlige Kas-

lb. Decbr

12. Mai.

— 2. Juni.

177*. 17. Marts.

— 7. Decbr

— 12. Decbr.

— 17. Decbr.

1779. 29. Marts.

— 29. Marts.

— 31. Marts.

— 14. Mai.

1780. 18. Febr.

sers Fordringer i Embedsmænds
Boer.

Kgl. Resol. ang. Gageforhbielse for

Sysselmanden paa Vestmann-
6erne.

Gane. Skriv. ang. en Rektors- Enkes
Henforelse til Præsle-Enker.

Toldk. Skriv. ang. Landslhings-Skri-

verens Douceur af Handelen.

Kgl. Resol. ang. Delingen af Mule

Sysselerne.

Reskr. ang. Delingen af Mule-Sysse-

lerne i Island.

Toldk. Skriv. ang. Indhentning af Er-

klæringer hos de underordnede

Embedsmænd.
Reskr. ang Rektors og Conrektors

Lbn ved Skalholts Skole.

Toldk. Skriv. ang. Synsforretninger
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over offentlige Bygninger og ln-

ventaria.

1780. 7. April Reskr: ang. Skudsmaal og Attester.

— 25. Mai. Kgl. Resol. ang. Erlæggelse af Taarn-

penge for visse Bestallinger og

Patenter.

1781. 27. Juni. Plak. ang. Beslag paa kongelige Em-
bedsmænds Gage.

— 28. Juni.
, Kgl. Resol. ang. Forretningernes Deling

mellem Landfogdfcn og Syssel-

manden i Gullbringu og Kjosar

Svssel m. v.

1782. 22. Juni. Rentek. Skriv, (til Sliftamtm. Thodal),

ang. Amtmændenes Inspections-

Reiser.

— 22. Juni. Rentek. Skriv, (til Amtm. Stephen-

sen), ang. Inspeclions-Reiser i

Amlet.

1783. 25. Febr. Rentek. Skriv. ang. Bekjendtgjorelse

af Regjeringens almindelige For-

anstaltninger.

— 25. Febr. Rentek. Skriv. ang. Udbetalingsmaa-

den af Gager og Pensioner.

— 2. April. Reskr. ang. Lonnen for Notarius i

Overrellcn.

— 12. Mai. Kgl. Resol. ang. Inddelingen åf Am-
terne i Island m. v.

— 19. Mai. Reskr. ang. Skaplafells Syssels Hen-
læggelse til Sonder- og Vester-

— 19. Juni. Instruclion for Stephan Thorarensen,
som Amtmand i Nord- og Osler-

•-• > Amtet, ^ivl^ ^"

— 21. Juni. Canc Skriv. ang. midlertidig For-

ening af Amtmands- og Laug-

mands-Embedet.
— 12. Juli. Rentek. Gire. ang. Betaling for Syssel-

mændenes Forretninger for lian-
i; delen. .

'

':-.*'

Emerit-Præster, see Geistligheden.

Faarerogf, see Landbovæsenet.

Fabrikvæsen in. v., jemj. Manufacturer.

1774. 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst.
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8. April. Convention mellem Handels- Com-
pagniels Interessenler (§ 29).

8. April. Toldk. Skriv. ang. Uldfabriquers Ind-

rettelse.

funi. Toldk. Skriv. ang. Eftersyn af den
reykjavikske Fabriks Klæde-

;. ;/>. ;;r- varer. . -

'

- %

klai . Reskr ang. Afgjorelsen af Handels-

Gompagniets Mellemværende med
de nye Indretninger i Island,

^pril. KgJ. Resol. ang Mohrs Undersogelses-

Reise til Island.

7. April. Toldk. Skriv. ang. Valke- eller Stampe-
Mdlle.

^ovbr. Rentek. Skriv. ang. Afbenyttelsen af

en Leer-Art fra Island,

mli. Renlek Gire. ang. nogle Personers

Oplærelse i Spinding og Væv-

Falke, F'alkefangst*

Æarts. Rentek. Skriv ang. Falkefangsten.

\pril. Toldk. Skriv. ang. Falkefangstens

Indretning.

Aai. Toldk. Skriv. ang. Falkenes Fred-

ning.

^ebr. Toldk. Skriv. ang. Forbedringer ved
Falkefangsten.

Æarts. Toldk. Skriv. ang. Forholdsregler ved

Falkefangslen.

"tovbr. Rentek. Skriv, ang Falkefængernes

Foring

myrar legeres til Fattige m. m.

Decbr. Specification over Handelens aarlige

Gratificationer til Embedsmæn-
dene og de Fattige i Island,

funi Toldk. Skriv. ang. Handelens aarlige

Gratificationer til Embedsmæn-
dene og de Fattige i Island.

7ebr. Toldk Skriv. ang. Gufunes Hospi-

tals Forstanderskab

11. April. Reskr. ang. visse Sagers AfgjcJrelse

uden Appel.



782 Register.

1781. 20. Oktbr. Rentek. Circ. ans;. Uddelingen af

Handelens Bidrag til Fattige.

1783. 25. Febr. Rentek. Skriv. ang. Fordelingen af

Handelens aarlige Gonlingent til

de Fattige.

Fiskerie, jevnf. Handel og Skibsfart.

1773. 8. Mai. Rentek. Instruction for Stud. Thor-

oddi paa en oeconomisk Reise

i Norge og Sverrig (§ 6).

1774. 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst.
— 8; April. Gonvention mellem Handels - Com-

pagniets Interessenler (§ 27, 28).

4. Mai. Toldk. Skriv. ang. Fiskeriet med de
Sondmbrske Baade.

1775. 27. Marts. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 8. April)

ang. Afstaaelse af Laxefiskerie

og Strandrettighed fra Thingbre
Kloster.

— 26. April Instruction for Olaus Olavius paa
hans Undersøgelses- Reise paa
Hornstrandene.

— 6. Mai. Toldk. Skriv. ang. Havfiskerie paa
Hukkerter.

1771i. 27. Januar. Gane. Skriv. ang. Fiskeres Befor-

dring.

— 22. Marts. Toldk. Skriv. ang. Indretninger til

Fiskerie med Dæksfartbier.

— 20. April. Toldk. Skriv. ang. de franske Fisker-

skibe.

— 22. Mai. Instruction for Olaus Olavius paa en

Undersbgelses-Reise i det nord-

bstlige Island (§ 4).

177S. 30. Novbr. Kgl. Resol. ang. Laxefiskeriet i Ellioaa.

1780. 21. Juni. Toldk. Skriv. ang. Anordning om
Garnfiskeriet i Havnefjord.

1782. 8. April. Reskr. ang. Reglerne for Brugen af

Torskegarn i Havnefjord.

Forstrandsret, jevnf. Vrag.

1778. 4. Mai. Plak. ang. Forstrands -Rettigheden i

Island.

1779. 23. Juni. Reskr. ang. Grundeierens Andeel af

opdrevne Hvale.
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Forpagtninger, see Jordegods-Administration.

Fnr§varsvfeseiii

1774. 21. Marts. Kgl. Resol. ane;. Foranstaltninger til

Islands Opkomst

Fæste -Forhold,
see Jordegods-Administration, Landbovæsenet.

Gavebrev, see Legater og Stiftelser.

£reistlig-lie<len 9

jevnj. Bispestolene, Embeder, Embedsmænd, Kirker, Skatter

1773. G.Mai.

1774. 2fi. Marts.

— 15. Juni.

1775. 20. Febr.

1770.

og Afgifter.

Reskr. ang. Sslaiv for Præsten til

Fell og Hofbi i Skagafjorden.

Canc. Skriv. ang. Præsternes Offer

og Acciden Iser.

Reskr. ang. Stafafell Præstekalds

Fritagelse for Contribution,

Kgl. Resol. ang. Henlæggelse af Hengi-

g6z til Sand fell Præstekald.

27. Marts. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 8. April)

ang. Afstaaelse af Laxefiskerie

og Strandrettighed fra Thingore

Kloster.

Circul. ang. Indretningen af de aar-

liec Forteunelser over de Go-

pulerede, Fodte og Dode.

Reskr. ang. Kirkebønnen.

Toldk. Skriv. ang. Bestemmelser om
Embedsmænds Angivelser til

Procenlo Skat, m. m.

Reskr. ang. Mosfell Præstekald.

Reskr. ang. Terminen for Paaske-

feslens Afholdelse.

Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 3. Mai)

ang.Fiskelienden og Kirke-Regn-

skabet paa Vestmannoerne.

Reskr. ang. Kirkens og Præsternes

Indkomster paa Vestmannoerne.

Reskr. ang. Regel for Uddelingen

af de til fattige Præstekalde i

Holum Stift henlagte Almisse-

Penge.

1. Mai. Reski\ ang. Gontributionen tilEmeril-

Præster (i Skalholt Stift).

8. April.

21. April.

24. Mai.

7. Juni.

11. Decbr.

1777. 21. April.

1778. 25. Marts.

1. Mai.
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1778. 2. Mai. Canc. Skriv. ang. Nydelse af geisl-

lige Rettigheder for en afsat

Præsts Kone.
1779. 5. Mai. Reskr. 'ang. Geistliges Suspension.
I7S0. 29. Januar. Gane. Skriv. ang. at Afviisning fra

Allergang ei maa finde Sted

paa Grund af ubetalte Leier-

maalsboder.
1781. 11. April. Reskr. ang. Skudsmaal og Reise-

passer.

— 4. Mai. Reskr. ane. Henlæaeelse af Gaarden
Emburhofdi til Dagverdarnes
Kirkesogn.

— 26. Mai. Gane. Skriv. ang. Publication af For-

ordn, om Gonfirmationen, 25.

Mai 1759.

1782. 26. Juni. Reskr. ang. adskillige indsnegne
Uordeners Hæmmeise.

— 17. Juli. Reglement ang. Præsters og Kirkers

Indkomster i Island.

1783. 8. Febr. Canc. Skriv. ang. Tillæg til Præste-

kaldet Hvanneyri.
— 19. Febr. For. ang. Trolovelser.

— 5. Mai. Kgl. Resol. ang. Bygselforholdene

paa de kongelige (og benefi-

cerede) Godser.
— 7. Mai. For. ang. den Formular, som her-

efter skal bruges ved den hel-

lige Daab.
— ' 24. Mai. Canc. Circ. ang. Forandring i Daabs-

formularen.

Ojaftold, see Skatter og Afgifter.

&Jelds-Sagrer, see Retterne, Retsvæsenet.

Handel og Skibsfart,

jevnf. Fabrikvæsen, Fiskerie, Maal og Vægt, Meelbttder,

Mallevæsenet, Pengevæsenet, Universitetet.

1773. 13. April. Kgl. Resol. ang. Grundlæggelse af

Meelbodemes Fond.
— 24. April. Rentek. Circ. ang. Uldengodsets For-

arbejdelse.

1774. 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst.
— 8. April. Convention mellem Handels-Compag-

niets Interessenter.
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1774. 18. April

— 28. April

— 16. Mai.

1775. 14. Maris.

— 25. Marts.

1770. 2. Maris.

— 30. Marts.

— 1. April.

9. April.

— 11. April.

— 13. April.

— 20. April.

30. Mai.

0. Juni.

29. August,

0. Decbr.

10. Decbr

1777. 12. Febr.

— 1. Marts

— 1. Marts

9. April.

ir. n.

Kgl. Resol. ang. den islandske Han-
dels Overtagelse for kongelig
Regning.

Kgl. Resol. ang. samme.
Kgl. Resol. ang. Indlosning af det

islandske Handels - Gompagnies
Actier.

Toldk. Gire. ang. Forbud mod at

gaae ombord i Skibe, m. v.

Toldk. Circ. ang. Handels -Restan-
cernes aarlige Examination.

Toldk. Skriv. ang. Tjenestekarles

Gredit ved Handelen.
Toldk. Skriv. ang. Uldengodsets For-

arbejdelse.

Anordning og Forbud mod uberet-

tiget Fiskerie og Handel paa
Island.

Kgl. Resol. ang. Udfærdigelse af

Anordning om uberettiget Fi-

skene og Handel paa Island.

Aabent Brev ang. danske Krydseres

Sendelse til Island.

Toldk. Giro. ang. Haandqværnes Ind-

forelse.

Toldk. Skriv. ang. de franske Fisker-

skibe.

Forordn, om den islandske Taxt og

Handel.

Kgl. Resol. ang. den islandske Taxt,

Foring for Studenter m. v.

Kgl. Resol. ang. Udfbrsel af frem-

med Rug til Island.

Admiralitets-Plakat ang. Forbud for

Handels-Skibe mod at fore Flag

og Vimpler m. m.

Specification over Handelens aarlige

Gratificalioner til Embedsmæn-
dene og de Fattige i Island.

Reskr. ang. Tranlonders Justering.

Toldk. Circ. ang. Brugsjorder for

Handelens Betjente i Island.

Toldk. Circ. ang. Handels-Restancer-

nes Control og Contrabbgers

Indfbrelse m. v.

Toldk. Skriv. ang. Anlæg afetHan-

delssted paa Flatb.
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1777. 21. April. Kgl. Resol. ang. Fritagelse for Laste-

penge for kongelige Handels-
og Fisker-Skibe.

— 2(). April. Toldk. Gire. ang. Indbetalingen af

de kongelige Afgifter.

— 29. Mai. Kgl. Resol. ang. nogle Forandringer
i Handels-Taxien.

— 30. Mai. Toldk. Skriv. ang. toldfri Udforsel

af Trykpapir til Island.

— 2. Juni. Toldk. Skriv. ang. Handelens aar-

lige Gratificationer til Embeds-
mændene og de Fattige i Island.

— 20. August. Reskr. ang. at de Kjobmænd, som
have tjent i Island, Finmarken
og Grbnland, maa indtræde i

Laugene.
— 15. Novbr. Toldk. Circ. ang. Talgens Behand-

ling og Sortering.

1778. 20. Januar. Toldk. Skriv. ang. Grundleien for

Berufjords Handelssted tiUOp-
sidderen paa Bulandsnes.

— 26. Januar. Kgl. Resol. ang. de kongelige Han-
delsskibes Frihed for Laste-

penge m. v.

— 23. Marts. Kgl. Resol. ang. Forhoielse af Tax-

tens Priser paa Tobak.
— 22. April. For. ang. Banco- Sedlers Indforelse

i Island.

— 17. Decbr. Toldk. Skriv, angaaende Landsthings-

SkriverensDouceur af Handelen.

1779. 20. Januar. Toldk. Circ. ang. de aarlige Vare-

Requisitioner.

— 10. April. Gane. Skriv. ang. Forholdsregler for

at indskrænke Nydelsen af

Brændeviin.
— 19. April. Kgl. Resol. ang. adskillige Poster,

den islandske Handel og Taxt

vedkommende.
— 12. Mai. Reskr. ang. Afgjorelsen af Handels-

Compagniets Mellemværende
med de nye Indretninger i Is-

land.

— 2. August. Kgl. Resol. ang. deserterede frem-

mede Sofolk.

— 28. August. Canc. Circ. ane. deserterede frem-

mede Sofolk.
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1780. 22. Januar. Toldk. Skriv. ang. Handelsstedet
Holmens Forflyttelse til Reykja-
vik.

— 4. Febr. Toldk. Skriv. ang. Handels- Anlæg
ved Dyrholar eller Portland.

— 31. Marts. Toldk; Gire. ang. Fremgangsmaaden
ved Gargaisonvarernes Besig-

telse.

— 8. April. Canc. Gire. ang. danske Matroser,

som desertere fra fremmede

i*É:aJi Skibe.

1781. G. Januar. Toldk. Skriv. ang. Tilhugning af

Qværnstene m. m.

13. Januar. Toldk. Circ. ang. Udlaan ved Han-
delen.

— 26. Febr. Plak. ang. eventuel Godtgjorelse for

algierske Sdpasser.
— 7. April. Toldk. Skriv. ang. Handels-Distrik-

ternes Forandring.

— 24. April. Toldk. Gire. ang. Udsalget af Brod.

— 23. Mai. Kgl. Resol. ang. Tilforsel til Island

af fremmed Rug.
— 28. Juni. Kgl. Resol. ang. Forretningernes

Deling mellem Landfogden og
Sysselmanden i Gullbringu og

Kjosar Syssel m. v.

2 Juli. Reglement om Handelen og sammes
Privilegier og Friheder paa 30

Aar.

— 20. Oktbr. Rentek. Gire. ang. Uddelingen af

Handelens Bidrag til Fattige.

1782. 9. Januar. Reskr. (Raadstue- Plak. 14. Januar)

ang. Betalingen for latinske So-

passer.

— 12. Januar. Rentek. Circ. ang. Godtgjorelse for

utaxtmæssige Varer.

_ 21. Januar. Plak. ang algierske Sbpasser.
- 27. Febr. Kgl. Resol. (Raadstue-Plak. 18. Marts)

ang. Consumtions - Godtgjorelse

for Brænd eviin.

19 j un i. Reskr. ang. Udstedelsen af Sopasser.

3* Oktbr Bevilling paa visse Friheder og Ret-

tigheder for Handelens Haand-

værkere.

— 30. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Falkefængernes

Foring.

50*
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1783. 3. Febr. Kgl. Resol. ang. Foring for de is-

landske Studenter.
— 25. Febr. Rentek. Skriv. ang. Fordelingen af

Handelens aarlige Contingent
til de Fattige.

— 25. Febr. Rentek. Cire. ang. Tilberedelse af

Qværnstene.
— 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Slagterie-Anlæg

i Rangarvalla Syssel.
—

- 25. Marts. Rentek. Circ. ang. Slagteriet samt
Vægten ved den isl. Handel.

29. Marts. General-Toldk. Plak. ang. Ophævelse
af Forbud mod Indibrsel af

fremmed Vitriol og Svovel.
— 2. April. Revilling for den kongelige Handel,

at ansætte visse Haandværks-
Svende som Mestere, uden Me-
ster-Prove.

— 2. April. Rentek. Skriv. ang. Grundleien for

Hofsos Handelssted.
— 14. April. Plak. om nærmere Restemmelse af

Retalingen for algierske So-

passer.

— 19. April. Rentek. Circ. ang. Fremgangsmaaden
ved Handelen.

— 19. Mai. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger

mod Tobaks og firændeviins

overdrevne Brug i Island.

— 19. Juni. Kgl. Resol. ang. Modtagelse af Penge
i Handelen og den kongelige

Kasse til Forrentning.

— 12. Juli. Rentek. Circ. ang. Betaling for Sys-

selmændenes Forretninger for

Handelen.
— 25. Septbr. Kgl. Resol ang. Foranstaltninger i

Anledning af Jordbranden i

Skaptafells Syssel.

Havevæsenet, see Landbovæsenet.

IIoer, see Løsagtighed.

Hospitaler«

1781. 17. Febr. Toldk. Skriv. ang. Gufunes Hospitals

Forstanderskab.
— 28. Juni. Kgl. Resol. ang. Forretningernes De-

ling mellem Landfogden og Sys-
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selmanden i Gullbringu og Kjo-

sar Syssel (1. Post).

31. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Tilstanden paa
Vestmannberne.

15. Novbr. Rentek. Skriv, ang Vestmannbernes
Forhold til Hospitalerne.

Hvalfangst,

1778. 5. Marts. Toldk. Circ. ang. aarlige Indberet-

ninger om Hvale.

1779. 19. Juni. Toldk. Skriv. ang. Præmier for Hval-

fangst.

— 23. Juni. Reskr. ang. Grundeierens Andeel
af opdrevne Hvale.

1781. 2o. Marts. Kgl. Resol. ang. Opsendelse til Is-

land af Redskaber til Hval- og
Brygdefangst.

1782. 8. April. Kgl. Resol. ang. Islands oeconomiske
Forhold, Præmier m. v.

Indretningerne i Island, see Fabrikvæsen.

Instrnctioner«

8. Mai. Rentek. Instruction for Student Thor-

oddi paa en oeconomisk Reise

i Norge og Sverrig.

21. April. Over-Bergamtets Instruction for Chri-

stian Ziener ved Undersøgelse

af Surtarbrands- Fjeldene i Is-

land.

26. April. Toldk. Instruction for Olaus Olavius

paa hans Undersbgelses- Reise

paa Hornstrandene.

9. Mai. Toldk. Instruction for Ole Henchel

ved Undersogelse af Svovelmi-

nerne i Island.

Marts. Over-Bergamtels Instruction for Adam
Usier ved Undersogelse af Kil-

derne ved Reykholar.

April. Instruction for Skipper Hans Erik

Minor ved Opmaalingen af Is-

lands Kyster og Havne.

22. Mai. Instruction for Olaus Olavius paa
en Undersbgelses -Reise i det

nordbstlige Island.

1782.

1783.

1773.

1775.

1770.
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1-779, 21. April. Instruction for Studiosus Rasmus
Lievog, som astronomisk Ob-
servator i Island.

— 18. Mai. Instruction for Kammerjunker og

Auscultant Hans v. Levetzow
paa en Reise til Island.

1783. 19. Juni. Instruction for Stephan Thorarensen,

som Amtmand over Nord- og

Oster-Amtet i Island.

— Septbr. Rentek. Instruction for Kherre Hans
v. Levetzow paa Undersbgelses-

Reise til Jordbranden i Skap-

tafells Svssel.

— Septbr. Rentek. Instruction for Studiosus

Magnus Stephensen paa samme
.:

: :m\ zuk Reise. /. ^.^n^^^^

Inventarium, liiventarii- Hviider,

see Bispestolene, Jordegods -Administration, Kirker.

•Mordbrand, see Vulkaner.

Jordebog, jevnf. Landbovæsenet.

1778. 14. Marts. Canc. Skriv. ang. Forandringer i

nogle Jorders Skyldsætning.
— 21. Decbr. Kgl. Resol. ang. Honorar for Udar-

beidelse af en Deel af den is

landske Jordebog.

1783. 13. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Jordebogens Op-
bevaring ved (Nord- og Oster-)

'

' \. .
\

'
' - ^

}

^åEm^ fe? « . Amtet^^^^
~i:>

- ':" \ÆjB^ ":

'

Jordegods- Administration,
jevnf. Landbovæsenet, Regnskabsvæsenet.

1774. 5. April. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 16. April)

ang. Besigtelse af det kongelige

Jordegods i Skaptafells Syssel.

— '23. Juli. Provisional-Reglement ang. Bevaring

og Anvendelse af Qvilderne paa

de kongelige Godser i Island.

— 5. Novbr. Toldk. Skriv. ang. Inddragelse af

Thingbre Klosters Afgifter.

1775.
(

27. Marts. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 8. April)

ang.? Afslaaelse af Laxefiskerie

og Strandrettighed fra Thingbre

Kloster.
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I7f5. 8. April. Toldk. Skriv. ang. Gyldigheden af

Jordebogen af I7(>9 med Hen-
syn til Godserne i Skaptafells

Syssel., •

i77<>. 2. Marts. Toldk. Skriv. ang. Pligtarbeide for

Kongens Bonder i paakommende
Tilfælde.

— 15 April. For. om Adskilligt vedkommende
Forpagtningerne af det konge-
lige forbeholdne Gods i Island.

1777. 17. Febr. Kgl. Resol. ang. Saltværket paa Reykja-

nes i Isafjords Syssel, m. v.

— 2. April. Reskr. ang. Besigtelse af de konge-

lige Godser i Skaptafells Syssel.

— 26. April. Toldk. Gire. ang. Indbetalingen af

de kongelige Afgifter.

_ 28. April. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 3. Mai)

ang. Besigtelse af det kongelige

Jordegods i Skaptafells Svssel.

1779. 29. Marts. Kgl. Resof. (Toldk. Skriv. 7. April)

ang. Qvildernes Fornyelse efter

Faarepesten paa de kongelige
Godser.

— 25. Mai. Toldk. Skriv. ang. Erlæggelsesmaa-
den af Skatter og Afgifter.

— 29. Juli. Kgl. Resol. ang. Beregningen af Jord-

afgifter og Skatter m. v.

1782. 22. Juni. Rentek. Skriv. ang. Bortforpagtningen

af de kongelige Godser.

1783. -5. Mai. Kgl. Resol. ang. Bygselforholdene

paa de kongelige Godser.

— 19. Mai. Reskr. ang. Bygselforholdene paa de

kongelige Godser.

.1itstitøvæsen, Justitskasse, see Løsagtighed, Retterne.

Kirker, jevnf. Geistligheden.

1773 22. April. Bevilling ang. Collects Indsamling
til Bessastad Kirkes Bygning.

— 23. April. Reskr. ang. Gollect til Bessastad Kir-

kes Opbyggelse.
_~ 25. August. Reskr. ang. nogle Gaardes Henlæg-

gelse til Nes Kirke.

— 15. Septbr. Reskr. ang. Annex-Kirkes Vedlige-

holdelse paa Mårstaoir.
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1774. 0. Januar. Rcskr. ang. Mosfell og Gufunes Kir-

kers Forening og Henflyttelse

til Lågafell.'

— 30. Marts. Reskr. ans. Anvendelse af Inven-

tariepenge til en Kirkes Byg-

ning.

— 28. April. Reskr. ang. Vestmannoe Kirkes Byg-

ning.

1775. 28. Oktbr. Gane. Skriv, ang Leien af Ogur
Kirkes Qvilder.

1770. 5. Septbr. Kgl. Resol. ang. Landfoged -Boligen

og Capellet paa Vido.

1777. 21. April. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 3. Mai)

ang Fisketienden og Kirke-

Regnskabet paa Vestmannoerne.
1778. 21. Marts. Canc. Skriv ang. Hrappso Bogtryk-

kenes Afgift til Skalbolts Dom-
kirke.

25. Marts. Reskr. ang. Kirkens og Præster-

nes Indkomster paa Vestmann-
oerne.

-

—- 4. Mai. Plak. ang. Forstrands -Rettigheden i

Island.
*~

— 13. Juni. Canc. Skriv. ang. Fiskydelse til Ei-

narslons Kirke.

— 20. Decbr. Canc. Skriv. ang. Vragret for Ca-

pellet paa Hh'oarenda.

1781;. 30. April. Kgl. Resol. ang. Vestmannoe Kirkes

Bygning og Vedligeholdelse.

— 5. Juli. Reskr. ang. Opsynet med de konge-
.

' lige Kirker.

I7K2. 23. Febr. Canc. Skriv. ang. Beneficiariers Pligt

at vedligeholde Kirkerne.
— 20. Juli. Reskr. ang. Opforelse af et Capel

paa Gaarden Slora-Breidavi'k i

Sbnder-Mula Syssel.

— 18. Decbr. Reskr. ang. Collect af Skalh. Stifts

Kirker til Helgafell Prajslegaards

Opbyggelse.

1783. 2. April. Rentek. Circ. ang. Uddelingen af

Olavii Reisebog som Inventarium

til Kirkerne.

— 11. April. Reskr. ang. Vatnsfjord Kirkes Fiske-

tolde i Bolungarvig.

13. August. Reskr. fang. Holt Kirkes Inventarii-

Qvilders Salg.
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1783. 30. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Hvalsnes Kirkes

Regnskaber og Indtægter.

14 oH over Island, see Opmaalingen.

Landbovæsenet, jevnf. Jordebog, Odelsret.

1773. 10. April. / Reskr. ang. Sager om pestdbde
Qvilders Erstatning.

— 8. Mai. / Rentek. Instruction for Stud. Thor-
oddi paa en oeconomisk Reise

i Norge og Sverrig.

1774. 26. Febr,\ Toldk. Skriv. ang. de af Pesten an-

grebne lnventarii-Faar.

— 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst.
— 28. Mai. ^ Toldk Skriv. ang. Jordbrugets For-

bedring i Island., m. v.

— 2. Juni. Kgl. Resol. ang. Schæfferiets Regn-
skaber.

1775 14. Marts. Toldk. Skriv. ang. Forsbg med Ager-

dyrkning i Island.

— 14. Marts. Toldk. Skriv. ang. Opmuntringer til

Bebyggelse af ode Jorder i Is-

land, m. v.

— 8. April. Toldk. Skriv. ang. Politie- og Land-

brugs-Forordning for Island.

— 8. April. Toldk. Skriv. ang. Gyldigheden af

Jordebogen af 1769 med Hen-

syn til Godserne i Skaptafells

Syssel.

— 8. April. Toldk/ Skriv. ang. syge Faare-Qvil-.

ders Behandling.

— 8. Mai. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 13. Mai;

Canc. Skriv. 15. Mai) ang. Un-

derstøttelse til Indkjob af friske

Faar efter Faarepesten.

177b. 20. Januar. Toldk. Skriv. ang. Opmuntring til

Agerdyrkning.

2. Marts. Toldk. Skriv. ang. Pligtarbeide for

Kongens Bbnder i paakommende
Tilfælde.

— 2. Marts. Toldk. Skriv. ang. Faarerbgten i Is-

land. :i ,h

— 30. Marts. Toldk. Skriv. ang. ny Besigtelse af

det kongel Jordegods i Skapta-

fells Syssel.
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177(). 15. April. For. om Friheder for Bebyggere af

6de Jorder i Island.— 22. April. Kgl. Résol ang. en officiel Oversæt-
telse af den nysnævnte Anord-
ning.— 4. Mai. Toldk. Skriv. ang. ode Jorders Op-
tagelse i Island.— 13. Mai. For. om Gjærder og Tuers Jævning
m. v i Island.— 25. Mai. Toldk. Skriv. ang. Plantning af Ærte-

; r^u ' træer. L^i,-
*

—
" 25. Mai. Toldk. Skriv. ang. Jordbrugets For-

bedring.— 24. Juni. Toldk. Skriv. ang.Æblekjerners Plant

ning i Island. •

1777. 18. Januar. Toldk. Skriv. ang. ode Jorders Be-

byggelse.
— 25. Januar. Toldk. Skriv. ang. Præmier for Jord-

dvrkninc.
— 10. Febr. Kgl. Resol. ang de i Island gjorte

Forsbg til Agerdyrkning, Faare-

rbgt, Rensdyrhold, m. v.

1. Marts. Toldk. Circ. ang. Brugsjorder for

Handelens Betjente i Island.

— 24. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i

'Anledning af Faare-Pesten.
— 28 Mai. Reskr. ang. Erlæggelsesmaaden af

Leilændinuers Afgifter.

1778. 4. Febr Toldk. Skriv ang. Faarenes Malkning

paa Vestmannoerne.
— 3 Marts. Toldk. Skriv. ang. Opfbrelse af Mbn-

ster-Gjærder m. v
— 3. Marts. Toldk. Skriv. ang. Fremgangsmaaden

ved Præmie-Æskning for Ode-
Jorders Optagelse m. v.

— 13. April. Kgl. Resol. ang. Præmier for Adskilr

ligt til Landvæsenels Fremme m. v.

— 1, Decbr Toldk. Skriv. ang. Præmie-Æsknin-
gen for Gjærdesætning og Tuers

Jævning.

1779. 8. Maris. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen *af del

oeconomiske Skrift Atli.

— 10. Mai. Kgl Resol ang. Levetzow's og Thor-

oddi's Reise i Island.

— 18. Mai. Instruction for Kammerjunker og
Auscultant Hans Levetzow paa
en Reise til Island.
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1780. 6. Juli.

1781. 24 Maris

— 11. April.

— 23. April.

1782. 30. Marts.

— 8. April.

1783. 13. Mai.

— 19. Mai.

10. Juni.

Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Jorddyrkningens Forbedring i

Island

Toldk. Gire. ang. aarlige Indberet-

ninger om Havedyrknings -For-

sbg.

Reskr. ang. visse Sagers Afgjorelse

uden Appel.

Kgl. Resol. ang. oeconomiske For-

anstaltninger i Island.

Rentek. Skriv. ang. Bebyggelsen af

ode Jorder.

K^l. Resol. ans^ Islands oeconomiske
Forhold, Præmier m. v.

Reskr. ang. Regler for Faarenes Re-

handling paa Vestmannoerne.

Kgl. Resol. ang. nogle Foranstaltnin-

ger, Præmier m. v. til Oecono-

miens Fremme i Island.

Instruction for Stephan Thorarensen

som Amtmand i Nord- og Oster-

Amtet.

IiRndpltygikus, see Medicinalvæsenet.

Lau^mandstold, see Skatter og Afgifter.

Ijeg-ater og Stiftelser, jevnf. Meelbftder.

1775. 25. Septbr. Testament, hvorved Jorden Kota-

myrar legeres til Fattige m. m.

J783. 13. August. Reskr. ang. Forrentning af offentlige

Stiftelsers Midler.

E/eieruiaal, I^eiermaal»boder, see Løsagtighed.

Iiysetol«l9 see Kirker.

læger, see Embeder, Embedsmænd, Medicinalvæsenet.

Losag-ttølied, jevnf. Criminalvæsenet.

1773. 18. Febr. Reskr. ang. Formildelse af Horstraf.

177(>. 22. (28?) Marts. Reskr. ang. Horstrafs Formil-

delse til Vand og Brod.
1770. 5. Mai. Reskr. ane. Formildelse af Straffen

for Hoer.
1780. 29. Januar Canc. Skriv. ang. at Afviisning fra

Altergang ei maa finde Sted
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paa Grund af ubetalte Leier-

maalsbbder.
1780. 15. Marts. Reskr. ang. Horstrafs Afsoning med

Boder.
— 4. Novbr. Canc. Skriv. ang. Formildelse af

Forviisningsstraffe til Mulkter.

Mfaal og- Vægt, jevnf. Handel.

1770. 30 Mai. For. om den islandske Taxt og Han-
del (§ 3).

1777. 12. Febr. Reskr. ang. Trantonders Justering.

22. Febr. Toldk. Skriv. ang. Alenmaalets An-
vendelse i Island.

1781. 28. April. Toldk. Circ, ang. det ældre Alen-

maals Afskaffelse.

— 2. Juli. Reglement om Handelen og sammes
Privilegier og Friheder paa 30

Aar (§ 22).

Ittnndslaaii, see Skatter og Afgifter.

Mandtalsfislie, see Skatter og Afgifter.

Matrikel , see Jordebog.

Manufacturer, jevnf. Fabrikvæsen.

1780. 19. April. Toldk. Circ. ang. Garnspindingens

Fremme.
— iS. Juli. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Jorddyrkningens Forbedring i

Island (Art, vm).

— 4. August. General-Land -Oeconomie- og Com-
merce -Collegii Plak. ang. For-

anstaltninger og Præmier til

Befordring af Lærreds-Manufac-

turerne i Danmark.

1781 , 6. Januar Toldk. Skriv. ang. Garnspindingens

oii Væveriets Fremme.
1783. 15. Juli. Rentek. Circ. ang. nogle Personers

Oplærelse i Spinding og Væv-
ning.

]?leclicinalviv«en€»t,

jevnf. Embeder, Embedsmænd, Hospitaler.

1773. 17. April. Rentek. Skriv. ang. Fjerdings -Chir-

urgernes Lbn.

§
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1773. 5. Juni. General-Toldkammer Skriv. ang. For-

holdsregler mod Smaa-Kopperne.
1774. 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst.
— fil. April. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 28. April)

ang. Forholdet imellem Land-
physikus og Apothekeren, m. v.

— 22. Oktbr. Toldk. Skriv. ang. Brugsjord for

Chirurgen i Oster-Amtet.

1775. 8. April. Toldk. Skriv. ang. Medicament-Pen-
gene, m. v.

7. Juni. Toldk. Skriv. ang. Uddelingen af

Jordemoder-Penge.
— 15. August. Toldk. Skriv. ang. Degnepenges Ud-

betaling af Klostrene til Chir-

ureerne

1777. 21. April. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 26. April)

ang. Inddrivelse af Chirurgernes

^ y Lou. ~

1780. 18. Febr. Toldk. Skriv. ang. Synsforretninger

over offentlige Bygninger og In-

ventaria.

— ri. Marts. Reskr. ang. Deling af Gaarden Nes
mellem Landphysikus og Apo-

thekeren.

— 15. April. Toldk. Skriv. ang. Udbetaling af Chir-

urgernes Gontingenter afMedica-

ment-Pengene.

1781. 17. Decbr. Kgl. Resol. ang. Oprettelse af et

andet Distrikts -Chirurgikat paa

Vesterlandet.

1782. 17. April. For. ang. Forholdsregler mod smit-

somme Sygdomme hos Almuen.

1783. 17. Januar. Reskr. (til Norge) ang. Handel med
Medicamenter.

12. April. Rentek. Skriv. ang. Lbn og Brugs-

jord for Vesterlandets andet
Chirurgikat.

19. April. Rentek. Skriv. ang. Landphysikatets

Instrumenter.

— 12. Mai. Kgl. Resol. ang Elevers Antagelse

af Landphysikus.
— 10. Juli. Kgl. Resol ang" Indkjob af Instru-

menter til Landphysikatet i Is-

'•.

1 -v land. *' •

.~ 12. Juli. "Canc- Skriv. ang. Elevers Antagelse

hos Landphysikus i Island.
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1783. 30. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Bopæls -Godt-
gjbrelse for Chirurgen i Vester

landets nordre Chirurgikat.

3?feelboder.

1773. 13. April. Kgl. Resol. ang. Grundlæggelse af

Meelbbdernes Fond.
— 24. April. Rentek. Skriv. ang. Anvendelsen af

Meelbbdernes Renter.

1777. 25. Januar. Toldk. Skriv. ang. Præmier for Jord-

dyrkning.

1782. 8. April. Kgl. Resol. ang. Islands oeconomiske
Forhold, Præmier m. v.

Iflineral ier,

jevnf. Reiser i Island, Saltværk, Surtarbrand, Svovel.

1774. 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst
1770. 20. April. Toldk. Skriv. ang. Gibsarter og Zeo-

lither fra Island.

1777. 21. Mai. Toldk. Skriv. ang. Brydningen af

Gibssteen.

1778. 15. April. Toldk. Skriv. ang. Præmier for Bryd-

ning af Gibssteen.

1779. 3. Febr. Toldk. Skriv. ang. Benyttelsen af en

Art Sandsteen i Island.

1781. 2. Juli. Reglement om Handelen og sammes
Privilegier og Friheder paa 30

Aar (§
24).'

Bfynt, see Pengevæsenet.

Mollevæsenet,
jevnf. Handel og Skibsfart, Landbovæsenet.

1776. 13. April. Toldk. Circ. ang. Haandqværnes Ind-

fbrelse.

1779. 23. Juli. Toldk. Skriv. ang. en Vandqværns
frie Afbenyttelse forMenigmand.

1780. 4. Febr. Toldk. Skriv. ang. Reglement for

Afbenyttelse af Vandqværnen
ved Havnefjord.

1781. 6. Januar. Toldk. Skriv. ang. Tilhugning afQværn-
stene m. m.

1782. 8. April. Kgl. Resol. ang. Islands oeconomiske

Forhold, Præmier m. v.
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1783. 25. Febr. Rentek. Gire. ang. Tilberedelse af

Qværnstene.

l^ybygrgere, see Landbovæsenet.

Observationer i Island.

1773. (>. Mai. Reskr. ang. et Observatoriums Op-
forelse paa Bessastad.

1774. 5. Mai. Reskr. ang. Observators Bopæl paa
Lambhus m. m.

7— 14. Mai. Canc. Skriv. ang. Observatorium,

Observators Lbn, m. v.

1770. 4. Mai. Gane. Skriv. ang. Stipendium for en

I vordende Observator i Island.

1778. 22. Juli. Reskr. ang. Antagelsen af en Elev

til vordende Observator i Island.

1779. 21. April. Instruction for Studiosus Rasmus
Lievog som astronomisk Obser-

vator i Island.

1781. 18. April. Reskr. ang. Observators Lbn og
Observatoriums Opforelse paa
Lambhus.

Odelsret.

177(). 28. Marts. Reskr. ang.; Indforelse af Forordnin-

gen for Norge om Odelsretten.

' Opmaaling: af Islands Kyster og Havne.

1774. 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst (Art. iv).

1770. April. Instruction for Skipper Hans Erik

Minor, ved Opmaalingen af Is-

lands Kyster og Havne.
— 11. Juli. Kgl. Resol. ang. Opmaaling af Islands

Kyster og Havne.

177*. 19. Septbr, Toldk. Skriv. ang. Opmaalingen af

Islands Kyster og Havne.

1779. 26. April. Kgl. Resol. ang. Udgivelse af nogle

Kystkort over Island.

Overretten, see Althinget, Retterne.

Pasvæsen, see Handel og Skibsfart, Politievæsenet.

Pengevæsenet.

1774. 31. August. For. ang. Forrenteise af Umyndiges
Midler, m. v.
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Plak. ang. Skillemynt.

Plak. ang. Inddragelse af Toskillinger

fra 1701 (S. 143, Anm. \).

For. om Dansk Speciesmynt.
Plak. ang. Danske Toskillings-Styk-

kers Goursering.

For. om den islandske Taxt og Han-
del (§ 2).

Plak. ang. de kongsbergske Toskil-

linger.

For. ang. Banco-Sedlers Indforelse i

Island.

Kgl. Resol. ang. Modtagelse af Penge
i Handelen og den kongelige

Kasse til Forrentning.

— 13. August. Reskr. ang. Forrentning af offentlige

Stiftelsers Midler.

Pensioner, jevnj. Embeder, Embedsmænd, Geistligheden.

1775. 30. August. Fundation for den almindelige Enke-
Kasse.

1777. 8. Febr. Toldk. Skriv. ang. Leveattester for

Pensionister.

— 2. Juli. Reskr. til Biskoppen paa Holum ang.

Pension for Rektorens eventuelle

Enke.

1778. 21. Januar. Kgl. Resol. ang. Understøttelse af

Postkassen til Præste-Enker i Island.

,
Politievæsenet, jevnf. Tugthuset.

1774. 10. Decbr. Canc. Skriv. ang. Ægteskaber paa
Island.

1775. 8. April. Toldk. Skriv. ang. Politie- og Land-

brugs-Forordning for Island.

1770. 28. Marts. Reskr. ang. Forbud mod Spedalskes

Giftermaal.

1779. 10. April. Gane. Skriv. ang. Forholdsregler for

at indskrænke Nydelsen afBræn-

deviin.

1780. 7. April. Reskr. ang. Skudsmaal og Attester.

1781. 11. April. Reskr. ang. Skudsmaal og Reise-

passer.
— 11. April. Reskr. ang. visse Sagers Afgjorelse

uden Appel.

1782. 17. April. For. ang. Forholdsregler mod smit-

somme Sygdomme hos Almuen.
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1782. 26. Juni. Reskr. ang. adskillige indsnegne Uor-

deners Hæmmeise.
1783. 19. Febr. For. ang. Losemænd paa Island.

— 19. Mai. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger mod
Tobaks <og Brændeviins over-

drevne Brug i Island.

Postvæsenet, jevnf. Veivæsenet.

Toidk. Skriv. ang. Postskibs-Station i

Island, m. v.

Toldk. Skriv. ang. Postvæsenets Ind-

retning i Island.

Reskr. ang. et Anlæg til en Post-

_

væsens-Indretning i Island.

Kgl. Resol. ang. Postvæsens -Indret-

ningen i Island.

Toldk. Skriv. ang. en Postjagts Toure
imellem Island og Danmark.

Kgl. Resol. ang. nærmere Bestem-

melser om Postvæsenet i Island.

Reskr. ang. Postvæsenet i Island.

Toldk. Skriv. ang. Sysselmændenes
Udlæg ved Postvæsenet.

Rentek. Skriv. ang. Postindretningens

Fremme.
Rentek. Skriv. ang. Postindretningens

Fremme.
i

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, Præste-Enker. see Geistligheden.

Qvilder. see Bispestolene, Jordegods-Administration, Kirker,

Landbovæsenet.
*

Qværner, see Mollevæsenet.

Hang og Titler.

1780. 25. Mai. Kgl. Resol. ang. Erlæggelse af Taarn-

penge for visse Bestallinger og

Patenter.

Regnskabsvæsenet, jevnf. Pengevæsenet.

1774. 2. Juni. Kgl. Resol. ang. Schæfferiets Regn-
* skaber.

s

1775. 2. Febr. Plak* ang. Reenskab for Justitskas-

sens Indtægter hos Skiftefor-

valtere.

m n. si

1774. 25. Juni.

1775. 14 Marts

177(i. 13. Mai.

•23. Mai.

1778. 14. April.

1779. 8. Juli.

1 780.

8.

18.

Juli.

Febr.

1781.
%

i.

•

Juli.

1782. 27. Febr.
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1775. 8. April. Toldk. Skriv. ang. Control med Land-
fogden.

177(). 2. Marts. Toldk. Skriv. ang. Control med Regn-
sk cl L)SV8BS6I16t

1777. 12. April, toldk. Skriv. ang. Control med Ind-

betalinger til Landfogden.— 21. April. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 26. April)

ang. Inddrivelse af Chirurgernes
Lbn.

1778. 17. Marts. Toldk. Skriv. ang. de offentlige Kas-

sers Fordringer i Embedsmænds
Roer.

1779. 31. Marts. Toldk. Skriv, ang. Control med Land-
fogdens Kassebeholdninger.

— 27. Juli. Toldk. Skriv. ang. Indbetalingers An-
meldelse for Stiftamtmanden.

1. Novbr. Toldk. Skriv. ane;. Restemmelser for

Justits- og Tugthus -Kassernes
Prioritet hos Regnskabsbetjente.

Reiser i Island« jevnf. Boger, Instractioner.

1775. 26. April. Toldk. Skriv. ang. Olavii Undersø-
gelses- Reise til Hornstrandene.

1770. 27. Marts. Toldk. Skriv. ang. (Olavii) Undersø-
gelses - Reise til Ostfjordene i

Island.

— 19. Septbr. Kgl. Resol. ang. Olavii Reiser i Is-

land.
.

1777. 17. Marts. Kgl. Resol. ang. Oiavii Reiser i Is-

land.

1778. 4. Mai. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen af Olavii

Reiseberetninger m. v.

1779. 10. Mai. Kgl. Resol. ang. Levetzow's og Thor-

oddi's Reise i Island.

— 17. Juni. Kgl. Resol. ang. Udgivelsen af Olavii

Reise i Island.

1780. 17. April. Kgl. Resol. ang. Mohrs UndersbgelsesT

Reise til Island.

1783. 25. Septbr. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i

Anledning af Jordbranden i

Skaptafells Syssel.

Rensdyr« see Landbovæsenet.

Retterne, Retsvæsenet ©g Rettergangsinaaden,

jevnf. Althinget, Criminalvæsenet, Instmctioner.

1774. 17. Febr. For. ang. Behandlingen af den for-

rige Kammerrets Sager.
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1774. 10. Novbr. Patent for Hbiesteret i Danmark for

4775 og siden fremdeles.
' — 15. Decbr. Reskr. ang. Aftens -Varsel i Delin-

quentsager.

1775. 2. Febr. Plak. ang. Regnskab for Justitskas-

sens Indtægter hos Skiftefor-

A • W' >. itityfi AH • ' valtere. -

< 1776 30. Mai. Forordn, om den islandske Taxt og
Handel (§ 10).

1777. 30. April. Reskr. ang. Laugrettesmændenes og
Overrets-Assessorernes Antal og
Lbn. •

1778. 21. Januar. Plak. ang. Dommes Execution hos

privilegerede Personer.

16. Septbr. Plak. ang. Ægtefællers Vidnesbyrd.

— 30. Septbr. For. ang. Domme i Gjelds-Sager.

1 77<) 1. Novbr. Toldk. Skriv. ang. Bestemmelser for

Justits- og Tugthus - Kassernes

Prioritet hos Regnskabsbetjente.

1781. 27. Januar. Toldk. Skriv. ang. Almuens Pligt at

vedligeholde Thinghuse.

28. Febr. Reskr. (til Danmark) ang. Betaling
*

. for DomsrAkter ved Overretterne.

11. April. Reskr. ang. visse Sagers Afgjbrelse

uden Appel.
1 — 28.' Juni. Kgl Resol. ang. Forretningernes De-

ling mellem Landfogden og Sys-

selmanden iGullbringu ogKjosar

i . Syssel.
,

1782. 1.. Mai. For. ang. Vidners Forelse med vid.

ved Retterne i Danmark.

1783. i. Marts. Gane. Skriv. ang. Slægtskabs -For-

hold mellem Dommere.
. 2. April. Reskr. ang. Lbnnen for Notarius i

«* Overretten.

,— 9. April. Plak. ang. Skifte-Akters og andre

^ Rets-Doeumenters Beskrivelse.
^ — 26. Novbr. Plak. ang. Execution i Kammerrets-

Sager.

Saltværk.

1774. 3. Januar. Kgl. Resol. ang. Indretningen af Salt-

værk i Island.

_ 21. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst.

1776. 15. Januar. Kgl. Resol. ang. Saltværket i Island.

* Marts. Over-Bergamtets Instruction forAdam
51«
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1777. 17. Febr,

1778. 30. April.

1781. 10. April.

17. April.

2. Juli.

Usier ved Undersog elsen af Kil-

derne ved Reykholar.

Kgl. Resol. (Toldk. Skriv, m Marts)

ang. Saltværket paa Reykjanes i

Isa fjords Syssel, m. v.

Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger ved
Saltværker paa Reykjanes og
Reykholum i Island.

Reglement for Saltværket paa Rey-
kjanes.

Toldk. Skriv. ang. Saltværket paa
Reykjanes.

Reglement om Handelen og sammes
Privilegier og Friheder paa 30
Aar (§ 24).

Skatter Off Afgifter,

jevnf. Geistligheden, Jordegods-Administration, Landbovæsenet,

v
- -<,.;_ f Tiende. '

y \
v 'ø k'y';\>-

1774. 7. Marts. Kgl. Resol (Toldk. Skriv. 19. Marts)

ang. islandske Embedsmænds
Fritagelse for Skatter.

— 14. Marts. Kgl. Resol. ang. Skattefrihed for ny-

gifte Bonderfolk, samt Afskaffelse

af bureisnar-skatt

1775. 20. Marts. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 29. Marts)

ang Extraskattens Ophævelse.
— 24 Mai Toldk Skriv. ang. Bestemmelser om

Embedsmænds Angivelser til

Procento-Skat, m. m.
— 27. Novbr. Kgl Resol. (Toldk. Skriv. 6. Januar

1776) ang. Islands Fritagelse for

Stemplet-Papirs Brug.

1778 14. Febr. Canc. Skriv. ang. Inddrivelse af Laug-

mandstolden.
— 25. Marts. Reskr. ang. Kirkens og Præsternes

Indkomster paa Vestmannberne.
— 13. Juni. Canc. Skriv. ang. Fiskydelse til Ei-

narslons Kirke.

1770. 27. Marts. Canc. Skriv. ang. Indkrævning af

Laugmandstolden.
— 25. Mai. Toldk. .Skriv. ang. Erlæggelsesmaa-

den af Skatter og Afgifter.

— 29. Juli. Kgl. Resol. ang. Beregningen af Jord-

1781.

afgifter og Skatter m. v.

27. Januar. Toldk. Skriv. ang. Almuens Pligt at

vedligeholde Thinghuse.
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1781. 9. April. Kgl. Re$ol. ang. Regler for Mandtals-

fiskens Ydelse i Snæfellsnes

Syssel.

— 11. April. Reskr. ang. visse Sagers Afgjbrelse

uden Appel.

Skibsfart, see Handel og Skibsfart.

Skieloben«

1780. 2. Decbr. Toldk. Skriv. ang. Opmuntring til

Skieloben. -

Skolevæsenet, jevnf. Bispestolene.

1775. 11. Mai. Forordn, ang. Skolevæsenets For-

bedring m. v.

1777. 2. Juli. Reskr. til Biskoppen paa Holum, ang.

Pension for Rektorens eventu-

elle Enke.

1778. 12. Decbr. Canc. Skriv. ang. en Rektors-Enkes

Henførelse til Præste-Enker.

1779. 14. Mai. Reskr. ang. Rektors og Gonrektors
Lbn ved Skalholts Skole.

1780. 1. April. Gane. Skriv. ang. Brugsjorder og
Kostpenge for Lærerne ved
Skolen paa Holum.

Spedalskhed, see Hospitaler, Politievæsenet.

Sportel vje.se n,

see Embeder, Embedsmænd, Geistligheden, Retterne.

Steenbrnd, see Mineraller.

Stiftelser, see Legater.

Strandinger, Strandret, see Vrag. /

Snppliquer«

1775. 20. Mai. Gane. Skriv. ang. Paategninger paa
Ansogninger.

177(>. 9. Marts. Canc. Skriv. ang. Paategning paa

Ansogninger om Bevillinger m. v.

Surtarbrand«

li 75. 21. April. Over-Bergamtets Instruction for Chri-

stian Ziener, ved Undersøgelse

af Surtarbrands- Fjeldene i Is-

land.

177(). 12. Septbr. Kgl. Resol. ang. Surtarbrands -Fjel-

denes Undersbgelse.



1775. P. Mai.

1770. 18. Mai.

20. Juni.

1783. 29. Marts.

Bvovel, jevnf. Mineralier.

Toldk. Instruction for Ole Henchel,

ved Undersbgelse af Svovel-

minerne i Island.

Toldk. Skriv. ang. Regler for Svo-
velminernes Behandling.

Kgl, Resol. ang. Henchels Undersb-
gelse af Svovelminerne.

General-Toldk. Plak. ang Ophævelse
af Forbud mod Indforsel af

fremmed Vitriol og Svove!.

Soltort, see Opmaalingen.

Sopas, see Handel og Skibsfart.

Tiende, jevnf. Skatter og Afgifter.
v

1777. 21. April. Kgl. Resol. ang. Fisketienden og
Kirke-Regnskabet paa Vestmann-

8 erne. • :;U'
;

-^'"mri-
Gane. Skriv. ang. Forandringer i

nogle Jorders Skyldsætning.

Kgl. Resol. ang. Beregningen af Jord-

afgifter og Skatter m. v.

Reglement ang. Præsters og Kirkers

Indkomster i Island.

Kgl. Resol. ang. Fisketienden paa

Vestmannberne.

i778. 14. Marts.

1770. 29. Juli.

1782. 17. Juli;

1783. 19. Juni.

Testamenter, see Legater.

1773. 8. Mai.

1775. 17. Marts.

7. April.

177b

Tractater#

Convenlion med Meklenborg-Strelitz,

ang. Afdragsrettens Ophævelse.

Declaration ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og

Meklenborg-Streli tz

.

Declaration ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og

Meklenborg-Schwerin.

2. August. Gonvention ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem de kongelige

danske og hertugelige Olden-

borgske Lande.

2. August Gonvention ang. Afdragsrettens Op-

hævelse mellem alle Kongen af

Danmarks Lande og Hoisiiftel

Liibeck.
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1776. 9. August. Convention ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem samtlige de
kongelig-Danske og churfyrste-

lig-Sachsiske Lande.

1781. 1. Juni. Convention ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Kongen af Dan-
mark &c. og Hertugen af Bruns-

vig-Wolfenbiittel.

1783. 18. Septbr. For. ang Ophævelse af Sjette-Penge

af Capitaler, som udfores til

Sverrig.

Trolovelser, see Ægteskab.

Tugthuset, jev?if. Polrtievæsenet.

1774. 5. Novbr. Toldk. Skriv. ang. Inddragelse af

Thingore Klosters Afgifter.

1779. 1. Novbr. Toldk. Skriv. ang. Bestemmelser for

Justits- og Tugthus -Kassernes

Prioritet hos Regnskabsbetjente.

1780. 10. Juni. Gane. Skriv. ang. Nedsættelse af en.

Commission om Tugthusets An-
liggender.

— (). Juli. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Jorddyrkningens Forbedring i

Island (vin).

Tyverie, see Criminalvæsenet.

Tyende.

1780. 7. April. Reskr ang. Skudsmaal og Attester.

1783. 19. Febr. For. ang. Losemænd paa Island.

,
Umyndige.

1774. 31. August. For. ang. Forrenteise af Umyndiges
Midler, m. v.

Underviisningsvæsenet,

see Geistligheden, Skolevæsenet, Universitetet.

Universitetet.

iS. Oktbr. For. om Udvidelse af Examen Theo-

logicum.

11. Mai. For. om Examina ved Universitetet

i Kjobenhavn.

6. Juni. Kgl. Resol. ang. den islandske Taxi,

Foring for Studenter m. v.

1773.

1775.

177b.
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1776. 12. Juni. Toldk. Skriv. ang. de islandske Stu-

denters Foring.

1777. 10. Mai. Toldk. Skriv. ang. de islandske Stu-

denters Foring.

— 25. Juni. Fundation for Gommunitetet og Re-

gentsen.

1783. 3. Febr. Kgl. Resol. ang. Foring for de is-

landske Studenter.
— 12, Mai. Kgl. Resol. ang. Elevers Antagelse

af Landpbysikus.
— 12. Juli. Gane. Skriv. ang. Elevers Antagelse

hos Laridphysikus i Island. •

Veivæsenet, m. w
1774. 21*. Marts. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger til

Islands Opkomst.
30. April. Toldk. Skriv. ang. Veivæsenet i Is-

land.

1770. 29. April. Reskr. ang. Veivæsenet, Broer og

Færger i Island.

17<s(). 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Indretningen af en

Bro over Floden Jokulså.

Vegtmannoerne.

1774. 28. April. Reskr. ang. Vestmannbe Kirkes Byg-
ning.

1777. 21. April. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 3. Mai)

ang. Fisketienden og Kirke-

Regnskabet paa Vestmannberne.

1778. 4. Febr. Toldk. Skriv. ang. Faarenes Malkning

paa Vestmannberne.
— 25. Marts. Reskr. ang, Kirkens og Præsternes

Indkomster paa Vestmannberne.
— 7. Decbr. Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 10. Febr.

1779) ang. Gageforhbielse for

Sysselmanden paa Vestmann-
berne.

1781. 30. April. Kgl. Resol. ang. Vestmannbe Kirkes

Bygning og Vedligeholdelse.

— 2. Juli. Reglement om Handelen og sammes
Privilegier og Friheder paa 30

Aar (§ 26).

1782. 31. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Tilstanden paa

Vestmannberne.

1783. 13. Mai. Reskr. ang. Regler for Faarenes Be-

handling paa Vestmannberne.
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1783. 19. Juni. Kgl. Resol. ang. Fisketienden paa
Vestmannoerne.

— 15. Novbr. Renlek. Skriv. ang. Vestmannbernes
Forhold lil Hospitalerne.

Vidner, see Retterne.

Vrag-, Vragret.

1775. 27. Marts Kgl. Resol. (Toldk. Skriv. 8. April)

ang. Afstaaelse af Laxefiskerie

og Strandrettighed fra Thingbre

Kloster.

— 7. Decbr. For. ang. Afskaffelse af Forkjobsrel

til strandet Skib og Gods.

1777. 22. Marts. Toldk. Skriv. ang. Strandiugslilfælde.

— 19. April. Toldk. Skriv. ang. Vragretten.

1778. 4. Mai. Plakat ang. Forstrands -Rettigheden

i Island.

— 20. Decbr. Gane. Skriv. ang. Vragret for Ca-

peilet paa Hlidarenda.

1780. 7. Januar. Toldk. Skriv. ang. Ret til smaat Vrag.

Vulkaner, jevnf. Collect.

1783. 26. Juni. Cabinets - Ordre ane Besiddelses-

tagelse af en ny opkommen Oe
ved Island.

— 25. Septbr. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i

Anledning af Jordbranden i

Skaptafells Syssel.

— Septbr Rentek. Instruction forKherre Hans
v. Levetzow, paaUndersbgelses-
Reise til Jordbranden i Skapta-

fells Svssel.

— Septbr. Rentek. Instruction for Studiosus

Magnus Stephensen paa samme
Reise.

— '

23. Oktbr. Kgl. Resol. ang. Collect til de ved
Jordbranden i Skaptafells Sys-

sel nodlidende' Indbyggere.

Ægteskab.

1774. 10. Decbr. Gane. Skriv. ang. Ægteskaber paa
Island.

1775. 30. August. Fundation for den almindelige Enke-
Kasse.

— 14. Decbr. For. om Ægteskaber i forbudne Led.
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1776. 28. Marts. Reskr. ang. Forbud mod Spedalskes

Giftermaal.

1777. 12. April. Canc. Skriv. ang. yielsebreve, samt

Oversættelse af Acter og Do-

cumenter.
1778. 16. Septbr. Plak. ang. Ægtefællers Vidnesbyrd.

1783. 19. Febr. For. ang. Trolovelser.

Ode Jorders llebygg-else, see Landbovæsenet.
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